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 فئصم يلاوحا دلل ةتتطقا
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 0 !نفغتاثأميركلا مِلوُسَر ء نزَّصنَوةدمخن 4

 »و »و

 ملثم ناَعَّزلا قيال َتاَئْيَه

 ُلْيِخَبَل ءلْفِمِب تناكرلا اَنِإ
 سل ا

 -ك ال لا تيصخ مم” نائم« ديب قب تايب“ ١ مج

 2“ حس لب ايم ئامذ لي سالك تسايصخ كما كي

 ىومام نلوم راشلا#ت ,لوقنملاو لوقعملا عاب ما ففنصمب م يقف بيكر رغب منت

 ديع دياي آ_لاث نات كف راقت ى لاند قلك تحريصخت كم السلاراد ىف تاجر و لاو وراد ثلا بيط ىزاب لاحد

 قر ركاب كيك يكب آف تدق تايفورعم لكأس كيأ حس لل لوول نيئذ كسر اند ل
5 

 ءالاع ءح.ايكدجا مالسا ناتنمج حس تدوم لكنا تنفو لا كس داكدايادس تي كنا ! بهدا

 انس لس نا« لي راش لس لأ اك كا دل كوم مورس دقفو مل كنا مالسا لا روا لي كوم مي

 رق ل يناق لرو ل دكا لدزرزا نو تش رسبت نرول لا نيو ل ل لن كنار هس دن
 توج
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 لفرح وكل ولبس يكب داي وكل يبوس
 نيتك لاتساد قريه فيك ماع



 ىواضيب مرقم حررت 1 فصم ل اوحا

 در 0 || هه ل
 اتماك < |ثرحختحم لبث لامجو لالجرايرد ك-لاهترألا

 0 اصنخروا لوتنمارلن جوك آل بي دل سكر وااو لسأح نترعو مازنموبج رذلا نعرف عي ترضح

 ليث تاج كس كو تاعقاوود ليا اًراضتخا لي ل عت“ ابى ل اازاوث ل ىلاعتدلا#

 انذوعي او وبسشسوخ كنج حس كرار كل ابتشاو تت حج (1)

 عرور شان وبشفخ حس قشور وطار بق ككزاب لاح ور وصرح نا لوم يرضخ يتلاو تيسر تت رعب كس نيت

 كب كل كتجر خير روا د كس سس وبوخ زيت لايتنااضف كتتروؤر وُ يورك طحمولن ان بق ىل ايم دول نحل كوم
 سوك كك اذ ريا كبك نيد قرضاعري رمق كدشلا لو لا وجات موكب تكا ال وكون ل بي فرط رب حررط

 ىد لاذ قسروا وتوكل وم قس كرايم رمق هل لج ل كاف اهنا لس رتتروا هلل فنك كو تسلا
 كن لاو نراك نم دنج لس كسربق_قكك ليم وبشوخ حررط ا بج دو ل سونم ىتدنج لاب
 ل اويشوخ سلايل لا كتي ند قكقكروا نه احومجرطتمس_ وشو قدح ب سايل

 قطع كس رود كوت راهن لويد ص هددت لك مالم ملاعب لاي عقاو ىلومت وكري

 كر زك علا حنفاءثلس ظن دما وج لوم قراوبشوخ كنج حدو دم لكنت لب ترص رسل

 سافذ_تماركم يا كنا كس نب بوبا هديك - لش ترطج ع ىراج كت قادوا

 السم لابو جس لبيد حرا كلءاكت ياو لكس ترد ترطب تمار الا مي ب درك فارقت كتاب
 -بتلثاب رخدص لبا قبل سولو

 تصس لاتقل 0 زم> ل لسشلل رثرا لوسر ()

 وكثر لكلا ثرحب تح - ويقال نايلاعلل ةمحرو رمان ىرخ آل ليرب شرعري ناز ل

 وتس ارفرل كوت مارك باعس ا متت مرا لئرككي لعب يدع لرد دوك زيلب» ىرخآى قش ديت
 لاو بلت نيت قطر موز نت احم مري 0 1«لاعوت ىراطتقر

 وردت رع عرق ل نورتو خ قس ع وللا جر لايعد للا مب تر رم كي

 ك بآب جو( تحس لف لور زب شبك تعا سلو رج ) نار اريرعس انالوش_ايام 7 ئ لاء وروشعب رب

 ١ ااوم مم كرلاو نارود كس تكد كت دكدري : كذتابر ىلاوور ونضعيي رمق تاغ للا رعمب كيتو لوب ئالطا كد

 كيسة دوا تدر ونعيم كتج) ضليت رف فير شت خت سك لان # مايحس



 فئصم يلاوحا مس ىواضيب مرقم حررت

 لا لب زادنا نايدؤمكس كم الس ليا وق اعيد اررف#فرر قتل ب لب اوك ب ىلا ورز كوع خااوم روبل مل

 -نيابرف تفاعم كم يآ لومناورضاح كليك ا ىفلاعم سبأ بي ترض يك رعروا يكب بيير كس
 7 ميناس هارد ا دولا ان :اموكيآ وللي ؟ اوما يلا لاب ايار مسمن تر جادلاو

 لور كف اوم كب بآترنتح س ل نك 1 شو و؟لوركف اعم

 0 ”اررف لي فام أك بجالا 0 غل شت و؟ بوت ءالتترجو ل وال ياررفذ_لاقتفاو مث تح

 تابايك الن: باء ايكف احم صمام ايار ف ذبح اصر لاو لب يباو بل صوص ب_اوننلس ليلتي لي ع
 دوا ماناكي لآ ثكا ات لوب اسروا ءاتفر يبس لبيس نلبي هرونم تمي دم أ ابدا كريم تر ضحك م هو ؟

 توروا ا:ءايب قوغاكت لقال تراين لكي ب لو سري يانجاتابراننستاهقاو - لف لتس يأ

 كوم دن لح فرشاكت داي ركن سدجت اسكس سنك

 تن ذى ليا ماك لوغشال ع لفاون للي ىوبن يتصل ناو رنج حس قاتلا
 كوت ف ليو تجسد تتجول رثكا مت لب سراي كن” بحاص كومدس#م انالوص ليث يك يالتب حس دانا
 انار انهي لاتقاقروصأ كي لاي لاب يآ ينذر كل لس لا اكيد وكي آبي لس

 ترطح) يو تباجورااديلعاك يآ ٠# تحسي لفاون ف لي بسج وت كوم لاب باك اند كد ج لابل
 ىرذكبر يفسر سم فوم كور عب تسشلاب سس لونخجرا لش, تنمي اجركأرغ ديجي ماد يس ماسدداس سايل ل اتش

 هس دختاسك لال ىلعذ_. لاعتدثا وكي رك يللا لاور ديفس مادا فرعي وا كس ىزكيروا تحد

 بأى لاي لابل تسهداس لاك لا كس كك تماقز ارواب زمن ءاخ شخ اننا سى بعر دوا لامتج قربا

 ٌلاتتا س ترص ىيتم كاو اج توك آر وا لوبن مولعم رج تكنو هانا دا تيا

 ابكث وث هوا وصل اكل ابل اري لكك وج لب نانذ تريموت ( اجو فرط كيا حس بس ا ركون بإم

 -ايكش ول لاو وترغب لح سس يآ بريئ انج وماي ىلاكد بدي ل اب هس بآل لد ردا
 تغ لانا يف مرج كل وماني دايك وم تداين مبيت مرن كت لي باوخوكت اراها

 ضاران بسآ قومى ايكيا سب !( تكل ) رثلا لوسراب ارك علو ةسرؤ دس لاي ليت لو

 -ايارفذ_ ميت لاى ؟ ليس دى اكو
 وبتملا لاكد بري باباس ودعم مث 5

 0 املك عنيد مرو



 ىواضيب مرقم ير 4 فصملاوحا

 لهذي مريت, ىلي لاعمأر وف ءايكيضاك افون لي

 5 كه رك باف اىم يوم اراب كيكبج”

 7 تاق 7 فاعم ع

 تاج كيآر كل وب رك اخس. وكيلآ سلي حس ناو لا دوا يلوم راديبب ل دعب لس تكي د باو

 بجد ترج لوبي رضاح ليك, لاعسوتق كرم تالت الاه تس بأجر ل راكم يق
 هفتاوب كولي كول ب ا رب بأوأ انسرعق او ب

 كيد ل ميت دثلا لوسرروا لالج لترثب اوك اتش ّج ترج جات ملكيل وت حس تاعقاد نا

 5 رج بيكر رك سود اءالابوروكز يالاو ذآ م لي ور ونضتبي مرير وط لع انا لح أحرج دو ماقمدنلب تيباب

 -جقلىت لاذ لذ لثم ىلا يلي سرك نكس ةراشمو ءالعدس ل وانك
 سس آو يل هللا لوسررول كوم بترعو ماقمايل.اك لايقل عن تعج هييكوقر وقت أ

 لابتنا ذ_مقييتط ثلا لوسرري لاكدبىك لوم لرعا تو ا دبر اا 1 وب تبرر

 -ايارف ملت اكن لك قت حس نيب سا تاجو كب ضخ تظل يابرفر اس اكان
 كس نم كت حلك ءايلوا تبترم ىلاع نا ردا لورثب هريزكرب كا ك-لاعت ثلا انيقي لانش 2 ترضخ

 -لئةلاررف داش ل مصرثلا لي حساب

 بنزل اب مُكْنَدا نَهَقاَيِلَو نبى الَعْنَم

 فم راو ا 7 و
 2“ لوبان نال حضرى

 نضر الارث وت كروت لابي مللي 1 روكي مق 507 راك وا تك و( ىرث ثيرع ل اارز

 سرب لوكس ناي دن ء كك ينو تنبات ءايكء ازهتسا دن اينو فيل لوكس جتا وتر ن وك تشل عن ترطح

 سا لاو تاذثا ىلومتماكس_ قو رك كاك لبي داب كس يآ يي لد ىت لد فرب تكس ادا تارلكواظافلا
 لاروا ذوو هش نيا تادوا ايل آل بي تلت ب ضغاك ميت لوسر كس لاا دوا ثلا تري تييفبكو تلاع

 ب ايهم ويلك



 فصم يلاوحا م ىواضيب مرقم رش

 كدنن كتااامرضت
 تافاضم لس نا لم ساو ري زاب لاحور وسم [ن اور يسم اوشسرلا ءا فنصم , ملأ ة رج

 روا فراعو ماع مزكرلاو كس يآ كادي لاب ك لاقفاو رمي ش ىولوم ل ليخدكل وك كيا عفاو ل

 وم ”رمر ولوم م رسولا بآل ماعوز كابن لت سولو ل لواكهصق ل مو ازس ولاء كس نانا فتور ورباز

 لاسئراي تذل رع حن نه ل وعدل نك ىلإ ليو رضوا ثيتي« لم لي كيا تافواك

 - ىلا لس
 دوا اص ءركاص تت ب رلوج كس مكه ملاو لك بأ لسور قيد عب ل لانا ل مزكرلاو

 لكمزكرلاو ل يآ م ء كل شح ملتي لب ىت ىلا ركام زنك دلاو نس يآ - لين وقأخ ىلا تدل دما
 تا *نسيبو

 ن ارق ليربقوت توه رضاء ليك ت رايز ير بق لكنا بآ عب كس تاذو لك يش قولوم مزكرلاو

 كل ةروس لبي فير ش ثييدع -لل آاوآ كت والم" لك “ كلا ٌةرومش ” ًاصوصت قو لانس او الكت والت لك مد

 < ثعاراكت عاش علمك يانغ خيا تدوس ل تان ةمباقك

 فينصت إل زب لسور كومو الوم م ث دكر ادلاو تيت ماركب م رغو بيجيك نا
 دنا“ ليهيشلا ها” رق ل فتن للشر وورق تلا 1 ح تعي" ليكن 1417 ىاتكرغ
 تيرطمج حيا رفرك ا يسصقت قبلي( حلقت لولب ليبيين ب اكل سا سددت لتي لودلب
 لس نانتناثفا- ا ل « لاقشاو ىلاءوررم ا ” رهعارب ل6

 دج لاوخو ماو حرم كم بلدا ازماكن ا لبي تافاضم كس لاب كلغ

 خب الشم لانكم انت كى رافروا قف بتك اذن نى زاب لاحور ئكومرجانالوم مما رجعت ترعح
 لٌواك_ةئب دمت اباكمم كو رلاو ليم لوضاكلسرعكن لاروو لسا« لاي هت ءالع لس لداكو ري ناتتسوب ء نات

 درك سال يني نين كيك ال فاي تاق ضني اق دن هدير ذ وكر ول اكل وصتلس يلا يو والع كس شراب لي
 رمت ماكل اس ايكسأييرقت ليكم برص مس املع ضب آدعب دع ذي لئن لك

 لانك كك فرصا من بوت لدا دنج دي لابي دس الباك آ ليك لبسته ليو
 دارك ايلين



 ىواضيب مرقم حرش 4 فئصم لاوحا

 كورك ربل وصب تماقن :رصلا للبي لاسودروا كس ل في غلوب لش لي ابا دعب

 للك يزا ىلار كرز كلتش رجم ناو طي لخر وا ليتنا و روك قفم انالوم بت ازتبا كقطنروا كيتيفاك ياك

 ملم ىلاعدلا رتب ىفاج حرش سنا لب لاسد دري لابهيروا كس آل يخا دبع ورم روم قفشعإ كسلا
 رونار ور روا باقوعررسشسم راك ب ادب ىزييم ,ىث الا لوصاءىربرتتامانتم ء لبن انك طم كين مولحا ١

 رق قال
 ايرقت ذآ لابي 2ك ل فير شت قت مولقلاراد كت هوك أ يكف اجي لاي قييم

 «ثاريه ملء بتكم ازق كر فسلف رو كرابم ىضن اوس, ليتكم امن كفن ف لآن اردد لت ايكم ايف لاس ود
 -_ لاب بتنك ىلع سساا دوا دنقف ل وصا

 -ك[ىرنيلوار كيك ت كرش سير يفت مرو لس للقشل# ناخرشلا الخان لوم نادود كس لودي تالاس
 ءاررص ناهتما اكل خ او لبي مولعلا منك ل فيرر نت ليكى خ او لبي نام موسع مساند دعب كس لا

 قلاخلا ربع ان الوم لسير ص كس مولعلا مس ركون نار نتا لوبا ل كشم ىبيم ىلايخر وا رثلا

 مل وصتلك لاس نم ًايبرقن بآل اهلي داي ليز لئاتكب سنت ج.ايآ اكل ناني كيا كاي التوكل اتشل
 كلم اح مياس كبس تءءارث هدي مروا لوص | رضلف ع ريض ثيردح دقفروا جل لوخشم 7

 سب ىف لطءنارذ داهتايك دع نات من عرس هظفاح تموت بس ناش لم اوك ترطح
 تعضروا ظفاح توق ءتواكز ترش كي وذ امساك بآ-عس لأ افي لوتخ امج مت مام خيا يسأ ىا

 ا الا ل َ دج فروا ترابع لكشنيس_ لكشخي آراب كب ايتو تري علاطم

 وكري ماقنم لا بجاتؤم لوو مكة اءرفر يقلى بما بيرربلا ىف رواة اءرف لكي زارنا كا ءةساج آن جاع”

 لب ىئات لاكن

 غش اسكس ءايلعو ءارظط بآل ب لورد كس يلقن و يلقتع ٍلونف بتل م ارقد عإ كس فو تباو تس لاتدت

 ىارمع ىراس كي آر ياش تل نكن اك داو ةنح اكن. رف نايبور وتتسم مولعروا تاك ىلا كس نأ لا
 زوال وب كيش كا لاهسا كس بآل نون م نير ماكتس روا ل سرب و لوصت ل 0

 -ت.اهرفرباظو كل ادبو فئاطا كج لس لربك ازتناا كن ل ايبآ

 صاع تراببمو لرتسو لمريم ناونفو مولع نجوي اقل ىابفاحور كوست نازوم ملكا رجب تيرطتح
 نكت ركل م اقافلا نا لب فيئاصت ضتب قا تقف عير وطب وقم ورك داك ات



 فصم لاوحا 2 ىواضيب مرقم حرش

 و ثييدحلا ملع نم ةّيلقعلاو ةيلقنلا اهلكمول علا ىفّرخبتلا لع ىلاعتدذلا جرماثمو“*

 وادئاقلا ملعو مقفلا لوصأ ملعو ثيدح لا لوصأ ملعو هريسفتلا لوُّصأ ملعو هقفلا ملعوريسفتلا ملع
 ايو ًئفررشع ىنثا ىلع لقشملا ىبرعلا بدُأألا ملعو ةيبرعلا للا ملعو تفلتخملا قرِفلا ملعو خيراتلا ملع

 ملعو عيدبلا ملعو نايبلا ملعو ىناعملا ملعووحنلا ملعو قاقتشالا ملعو فرصلا ملعو ءابدألا ىب حرص امك

 وةينانويلا ةفسلفلا نم تاّيهلإلاو ةينانويلا ةيوطسرألا ةفسلفلا ملعو قطنملا ملعورعشلا ضرق
 ةينانويلا ةفسلفلا نم تايضايرلا ملعو ملاعلاو ءامسلا ملعو ةينانويلا ةفسلفلا نم تايعيبطلا ملع
 ىانويلا سديلقأ ملع ىأ ةسدنهلا ملعو ةفسلفلا نم ةيناتملا ةسايسلاملعو قالخألا بيج ملعو

 ل ةيييراقلا قلل ملغوركأ الا ملعو داعبألا ملعو
 .“ تاءارقلا ملعو تآرقلا ليت رت لعو نأ ارقللاديوجتلا ملعو ىنانويلا ىسوهلطبلا كلفلا ملع أ

 روك ات كشمس_ لكم جوبر كس ساكت هت اءرف لبي نيانانس كت ىءراخ لرد نارود بأ

 تيفي اى ما ري لولاو هنح روا تاج لج توم لكس ااقتمو تادارع قله قس اوت نا .اررف عروش بج ى
 ردي ءلطذ_ ل8 تررطح سيتي مولعم لوي دوب م وسد ىراج ليد كات اتباج كك وم ىراط
 احا اجانب للي وط ىررق سم سيو لاب لاح كف دزكت ذو لالا دوا ايدك وعدم لبنا دسك

 50 كيا لي اذ يأت جاريا دوا ةسآرظنم دورات ل نيت اشمودايز دبي ءبلل

 ءارطو ءارلط سس زاروروو - لوب لس اولا ىواضيب ريش الددروا ىذيرت لرد كبت ره هدايز حبس

 جراب تساقوا ضم ثييدع راك آ- ز> 1لج يك هيكذ_ ركل تداعس كت كرش لب ليك ا

 اى ءاتم لكشم ب نب ليك تف ترطب كلب ىراب يرش حديش انبر ىراج لسلك ونحت

 يد د لاك نآس نكس بأى دعب للي تق ونت كقكر وجواب كل ىراهيروا قر لاح جرروص

 نيث تاكرب كش يدع بسير ومب ” تاررف علل

 حراج بآل مب ل امن بلآ انه قي لما يند رول كلب نانتسساي سدو زن سر واكس يروط طخ
 بارق لا نت ركن لئرص كرئافلا لشعب ت تارك تاك ثيدعر برب كرات ريا ءان كوز

 ل لئاسم د ا رف ىك ثدك لسا ريو لمح لابتي لئأسم ماقد وا نسا رف لتس ليفت لكبر ادد
 باف آد آايتاس تاس بآل ب لئاسم شكا كلب سرر فن نيب بس ماطر وب تسلا يود لبطل. زئلرط ماع
 ضن قبو تس فرط كف ازحا تسب اوج كلك لسور جيرو ةسدكرلؤلا مامن كفر ب« سار رف ناي



 ىواضيب مرقم رش 1 فصم ل اوحا

 -لاج هزي تس ليئهردني دادخت كت اياوج ل- ليسو ىلا فلازم قرف تاق
 لب دا لي” قمار كذاك “ ُلْوُهَأ ” دختارييك “ لق ” تلب اخ حس بس لرد كس يأ 2 وو هول هه 6 و رثلع وو هل مىم6 ب وو _

 ثحايمو لئاسم ثلا آ- مت يار فاطع لكم اًباكر يدج باوج جرارتسا ف ىلاعتر ثلا وك حن ترضح_“ لوماننكل وب

 نق ور نفيس سارق او كلارا اورو قنا ررذ رك د ريد تارق ل وزيد لئاد تت بشاع قي لام

 ىورم تافالسا لبي دلل ادارخت كت اباوجو تاببجوث لإ كي آف رص لبي لح كيا تاقوا لت ليوم

 دة اسر اسروا اج ماب حس تابببجوتى ومي

 0 مز سور لكي ليس لاا لئ مل وأو تاببجوت كيل يريم يانالوم 0

 كلاج لضتار تبدوا ىرازو#آو ل واعد ذبل ل يش لبيتك ينآ ب باك

 -“ بايكماسا! هءاقلااكن الي نءذ تريم ملاعق شلا دعب كس

 ذر كفرط قيإ تبن كتاهبجوت و تساباوج نيالا ماع ياك زج اعدوجب كس ىايسسلالج لاا
 نا ىراكا و ذاع يحس جي بس تاذ قو« لبنى يي هدب مكس ترف باج كى اتت ثلا بح لك
 كس مان خيا ي تافينضت بِ ريروط ماع تارطح_لفنصم آر ظن ىت سب سبات دشن فينصت ل وزانت َى

 مان يسم ةسانيادالالا ىراسلتاو ]7 اعري فيصل "مان فذ تحرك ب اكو باقلا فلن تاس

 كى راسكا زج لاثم حلاو كى راسلكا لك نأ دج اصلك( هدنب روزك) فعضربع اير مقف ربع شيم ريتا
 نت ركراوظااكى زجاعو ىراسلتا للي نام داك سدا ناي كم لبي تملاح ىما رولا تس و ل عر نتا حديضت اس

 تر ىف راكي ل زادنا لاول كيرشالورعو تساذ لام
 ص

 .“ فْيِعّصلا كل ُلْبَعاَنَأ نيبلإ ”

 -“ لوم »نب روزا مت ل ! ثلا اي” قم

 تتذو حس ليلا, تاربودايز تب ف ةلالج لجرثلا لب تاقوا نفس حرح
 مج ف لعرتل ك شعل تكذت يس ترتيل ه زاد ١ اكس تيل لم اكددايزنانك 4 نع

 لا اير ل تاي لئاسم مارق 00 و كزغأو تاقيقختى 7 رص ككل افلا لكشممتم ومب كك

 ىف رقت سي انجءد_اوعأأ ىب لايباك ح_ ءاهلط بس يآ كي يدازتتسي بس نا دول اوم نا يسب اى



 فئصم يلاوحا 0 ىواضيب مرقم حرش

 رورضيترم نيود امم وكتب بآن ارود لش تا وعكل/ لسموك بلط لسبب زادنا كسحءالا رك ترم سابع

 فنا كي تستساناا دالاس ال تت اطر لوف كنار نق لاق عق ووتر لت ناو بن ىنارلا كازو

 علمك ل يفلت قر رقت برو لمك قي اب كس مجبل رب دجتاسدختا سسكس سا دوا لام وم تس ل اتم

 -ىلاوم زوقك

 مظعم خي بعكما_هكتنس ل اسطب شب دارق اك قفت قليل بآن ل كنز كيلا
 -هل_ذاءرف لب للك ىماركر الع زترم كيلي ليس ثلا ربع نرسم

 كرب ايد لوم ايدي لب ( ملكك. ) زلم كس ايو تتسنقو لاا لبي”

 لاضور 5 كت نآس لشلكد سال فيشلا لي ري ءارلع

 د ليلا نمو قت يبج ىزإب

 -ايل ماكتب, سس يآ ذ ناش لن ل لع و ريت سرحت ابيك ف يراتو فينضن
 - لب تل لبي فيئاضأ قيدوت يآ ل دل لا

 .تدملاو هند دمحل او داشرإلاو ةوعدلا عاونأ عيمجب لمعلل ىنقفو ىّتمو ىلضفب ىلاعتدّنداو ”
 وىددي ىلعاوعيابورافكل ا نمرفن ىغلأ نمرثك أ كلذ ف ل سلسملا ىدهجو ىداشرإب ملسأ دقف

 .اًجوفو ىدارفدّدلا ني دىفاولخدو ىل كيمسشالدحاو ىلاعتدندا نأ او دب شو قح مالسإلا نب اونمآ

 اوعيابو اوماسأ ًنعاصف صاخشأ ةرشع ىلع تلقشم ةرفاكةرسأ نايحألا ضعب ىف تيأر ىتح
 .«كلددمحلا مث هدد دمح او ةدحاو ةعاسو دحاو تقو ىف ىداشرإب ىادي ىلع مالسإلل

 .برغتو سمشلا ءيلع علطت ام كلريخ د حاوّلاجر كب دذدا ىدبي نأل ثيدحل ا ىفو

 ةينايداقلا ةدحلملا ةرفأكلا ةقرفلا نم اًرفن نيسمخ وحن ىغيلبتو ىداشرإب ملسأ اًضوصخ

 .دمحأ مالغاز مه لاجرلا بانكلا ىنتملا باككأ

 تلذزب امبو جصنو ىداشرإب تييركذلا ةّقئاط ةرفاكلا ةقرغلا نم دحاوريغ ملسأو

 .غيلبتلاو داشرإلا فةريبكلا ةقشملا تيساقو ىدوهجم

 ىلإ نوججحيالو ىلاعت ذل باتك تارقلا نوكب نونمؤيال أت دالب ىف ةقرف ةيركنلا ةقرغلاو

 .تغئاز دئاقع مهلوديلإ نوجحي ناتسكابرايد نم ناركمر ايد سيب اونب لب ةكرابملا هّندا ةبعك



 ىواضيب مرقم حررت و فصم لاوحا

 ملف اهريغو موصلاو تاولصلاو ةاكزلا ءادأل فت يكراتلا ةاصُعلا نيماسملا ىداشرإ اثأو

 نيمرجملا نم فاالآ بات دقف . قيفوتلا ىنمو لضفلاو دمحم ا دلو . نسحأو تبيط جئاتن

 و ةاكزلا ءادإ ىلا اوهجتوتو تاولصلا ىهقم نم اوحجصأو ءاسنلاو لاجرلا نم قسفلاب نيرهاجملا
 .ةحلاصلالامعألاو موصلا

 .“ مهترثكل نيبئاتلا ءالؤهددع ىصحأ الو .مهلاوحأ تبلقناو مهتايمح تلدبتو

 راصنودوبيروا لويثايداق ء لن لور ء تعرب للا ءثيبدح يركز بالك دتليرس كم السا ند

 -ايلرتل < راكم الس مارا كس وكب 3 رظانم ناشل مي“ 0

 اميري ماع كيل ياساكل هنوف سا كات نبكي وكب ارسراظ وتتم دباشساكت الع لات
 روا بس ل كرتالاب حس بايسا قربا « ماا اك تسلك( لابسايروا ند فج « ىلا تشمل جس انه حباو تسلا و

 -َامابل ماك اكتر لك افي نو سنت تركب لاقت اكدارفا كيا دوخ ىلا يفطل

 بتكنافو

 ملأ يندم حرطت لبي تمام لكرصكي او فر رب زنكا 19 قا طم حا عناق يالا لكدانمج انك راوضوس ورب
 ر اقرا و بسد تاهنيس اين تتفو َى اذ للامتلا وكم 1 اكس لسمك 7 هرودرير اكل ووك

 ىفنع لوف دوب م رق كي آن العااك اضر نإ روا ىلايماكل يآ ل مب شار زآى وايند لا دوا ايلالب فرط ىلإ

 -ايدرلى لبي ايند جررز لسوبشوخ

 لت موري وب كس ىاالغل

 <ل|ةنآق الام ايل < زج كيب

 لاب رولر يمض «ردلاب فراح« لسنا لاسع كيا بآل مت لرب ا خيرت قت تسنح
 وكن كيآ-“ تجد ايادغرك ريو لش سو نوم” كس كدابمداشرا اك ميت مكى بت نانا
 لت زرهع كس مالم فبارك ل دنج ل تحكي تل كيل لوب تسانكك ولو حرث انو

 كس لوا ٍنورقركه يووكن ا - كراس ىلاو ىلوا لورق لب تي ترم او اتم ناسك اك وتب كوكب
 كلك كر يارد كتب اكتنانمو كريب زادآ لاير وك كريدت لي سوح 1 ىت لاح وتهاني كل ونارلسم



 -امليوتل_وحز ومرورارماكثريرعو ارث لاذ لب اسكس نررالتعما ع تعجل ارارس

 هبي رك_ايآ ليكى فلج ايآ قكدتج لابي «لبت فضالى سس للا دوا هس ملأ ىب تنس توضأ لو

 -ج لوم توم كتل ىرول للي لبث توم كك عاودرف فرص سوم كنج ليث لون كت كما تايصنخ

 “ ِمَلاَعْلا ٌتْوَم مِلاَعْلا توم"

 تاردغ كم المسا ملاع تس تااذ كنا « وب: تتر ثدعاب كليك اينو وجو اكو نلوم تصر أ ًاصوصخ

 < !ناج ناببجوماكى شوا ورح اى هى بكل اعليا ممرصاكن اوت لوم ثسباو

 لفك ناكل ل وت حسا روف
 < لاح لوم اخت لؤفاوري وتل فرك

 كوم ناريد مب كيا ءايلومدنب باب كيا قكاجا لف بابو لسوريا تتار ك م ترضخ

 لوك لابجباسباج لمايند سا ىتدوخالاو تيد لو تلرتوكى دن ءايد ثوم د فس تيياور كياايكوم سبع كيا

 د ريب كءازجاراد ليل سم ارادوجروا ايآ لب او

 ابدت لابس ياكل ولومج خيسا ابر اش لابسغاب < لاب نإ
 ابر دش لاوراك رحيسشوو اب رك 6 حب لاور ث لاوراك

 اج لبي تلاع قا دوا ساو لكل بي لوف لس حررط حررط حس فرط ماس ابن لبي تنذو يبا

 تحاينو ملال لس روعي [توتانتورا وأ( لولاو نسا راه بس تيس هو ءال كترورض ريب رم كا الرسن قد م السا لا

 _كك ور كبك شيب نيبب

 لوم لت كبش تح ينارف اد

 ب سونى توووس ور انا

 رثكن لبا ظفاح_كت- مه ريسثسا“ انج تسد 8 كح نسوا ن ناَع لاتشاور بج نب رييعس



 يكل لوقا لاقلت ناريه نب نومي تيرطح لبن داب كس نال «يابزنلا يي اربلا” ذليل
 لوك ب ناز سور ليجاوم تفو لا لاقتنا اك لاقتشاور بج بريس“

 3 وم نارام نأ جاه بع ايبا ضم

 -باشرااك ل اقشل# لم لم حا مامازجن

 ملوك اكن اعز سور لج سوم ريب فو لا لاقتشلور بج بريس

 وم نراك خس اا ل ا

 قداص فرحي ف رتري ىلاتشل# ىزاب لاحدر كوسم نااوم غرامات مننا شرس دعب لويد ص نرآ
 مكس نأوك ناو لاء اتم دقفو لكس نا مالسا للا بجو تصر تنذو لا تايند »وجلب
 عرار نود كانا لولا كبرت عت تيفانتو كروت ل ىاءالعو وا قاع ل قل

 5 <ررصاق تذل وأخ لسى تدع امج كيال كت بلع

 لفة لف لا تلورب لكل اوسع ارا امور تل اضف كملاع لك وط لذ يأ

 -ك لرب ئرارساكل ول نمشي

 زتورتباج سس باتسبم ىرت ىتىلاكدنز
 رسام قرط ترا 2 اضرب

 هافاعو دعرشلا افعى زاب ىلا حورس زراف عشر بع

 زاب ىلاحور كوم ناو حرض جر يضنلاو ثمرلا تن نبا

 ءاققر وج ٌلقلاطم مام« لؤالا عقر
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 ا ل ل ل

 و سسمسصاطلاما 1 ل ل ل «تلعخخحلا ا يب 1 حس ل ل ل حك < تلاخلا ا :
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 لا ةممالعلا
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 نبهقحلا ةرّدز نتررشفملا مج نيتز كلما مإل
 سس

 مو 2

 اوف هس ذآ

 محب

46 

 و لاحت هللا

 5 و ص
 ف 5 تكف 1
 ةرانا



 لفالازجلا 1 ّ

 0 مهمه علا شامبن
 دحام نيعجا مبظاو مل الخور لوسر ف عرقال تاو لضلإو نيالا

 أ نسج لاو نيراوماتل لير تلل اذا بيش ارت ذ ور ريكا أر مان بت
 ء هتبس !' زي حرس يريم لوم لل دس زاءا لصفر ارز كفينص وف يعض وبا

 | د ل # © | _ - ليزا راونا جش وف ليهستلا ساه
 ْ جل بلبريتيلدم الكبار رب تاق فهو خم ىيرسقم

 برسو هبطت ضلت ار ناب كيل اص ابطال ا .بينيات تيل رم
 تشن رار راسو فيس ليكنس نيرا قلاش دة لام

 تايقلطيرسر .لاعتثااشراج ىيناءد ابتسم قا ضيطلر تكتل مرا ١
 علطم انتحار, لاسم ولينا علل اسف مس سابك بيا كروش
 نيباطم ناو اني ابكاولوصا كمر لوف لاتقل. سىرف اب
 انا ارك آهات سنا كيركدلاطم اكل وب نلدع ٌنف .تسيليد نشري حك تسال
 - جس هوافنشاو زا حل وبان لع زقنم لكم انضم سل

 بدؤادكق اوال باى تس كيوب سل اوتار ار رتل
111111111111112 
 كراعشاو روث اعنا الكفيل سا عقم لبق عر فاز كضيلا لقريب ريصقت
 هان زج سي نت ح انبات: حلا يمد ليال بور لاي تسارع ىو قران: تا
 و < نتاوزةسيسوب ىجواتنمةراداكللاف . بس وا ةنافوث لحرب ازوا .س تاما ا

 لانا دايس ريب ل اسضل ل ادااتاناعل وداليا اقاوم تنقع
 ىاضيضاوناور ليستر يقلص لآل واط لل ال تيتان لل اين انت
 شحم كرز ات بر تس ايروكا نات تيكر رار إبر ضتنيزوم زر شط او كوو

 1ذ#ذ1أ1#1111 111 بب-ب0
 دوب تاز رك رر طن اس اوي بلش لبو بانر كتبو كفن

 | لكي اروب لوقوع اراد ادلب اني يو ل ووتن و دل ع و هقف اك
 . بعام نما تبريرات الكيس لربك



 لقاراوجلا سس

 ا " سر ام مل عررو لاوحاو جارت لسع نابعان أ[ مل صك
 ! سبر وكره نب ( ورب هوسرخلانز لوا صحى واضنرييسما و

 - لئروكر بسكن ب نييهآ ثدحب يرعاك ساق روس - شرط اى سس
 نحول اعتدنا مس ىراعجلا ىيرمزخملا ىراصنالا مضمَّ نب ضنلا نيكلام نب ضاوه
 أ ىو زح كك زو تيينك يآ ملل يلع ىلا سس ماسلا يلع ىو تأ
 ررباهص ل ضف واناو لير اصنا رج سي ورلاو لكسر ا م قتلك سنا وب جس ماناكىزس د
 ابوك فو هي كت سدرع يك مالا رلل زكا لسوولاو كك كيوم د عش اوني شا ا
 كت سد كم ويش ل صر ناهض بكلام لو مجسا#قا

 | نم- لب ىورم ثمر اما ل” لكك بأ سس لس با مصتساباورلا نيرا تأ

 - وورش ب لا روا ىراجرب مس - سريل قط
 تلو 17 امل ل سس كك هدا قرار لا - كمر ايوا لل واوا لايك ظ
 لكريم ايل ناو تيار تسساوترد لورلاو ىريمك يدك نعش اوني سس ىحتأ|
 ىِبصوم نذل قلف سنا لاق هيف هل كرابو ار و والأم مق لس ارحهمللا ايرث - سكرمابو نين
 - معو ىلاربطلا أم .نيتوم هسا ؤرمثتل ىضم) قاو نيرشعمو سونام ىرللو لل ىوس

 ظ ىنلالاقف مل هدا ك دا سلا هنا لوس ساب ىثا ىار تلاقف ل. تسلب تيياور دوا تأ ؤ

 ١ ةشلاقلاوساناونيتنْ ا ثيأ ارق ل اق نحل ىلدأو لوو ملا مريكآر مهلا «كمريع هنالص ||
 | حب سرينم ءوغيو نآشر ىبذ ناكو نيتر» نشييلا ف ةهكاقلا لك ناتسرمل ناكى مزيل ىو
 ؤ كسلا |

 ظ لقت ورعب دعب تب لي هر ولم ليم تاتي تاع ل تلازو لم السلا ىف 1
 | .ةرصبلا م ةاصلاوخل ناك لطف ”ىئترب نب ىلع اب تادو ساب ورجيروا ىرايتضا شر
 | سنا ىلل اة لات ىلاندلا تبان[ نسم ردسي نكسلا كا كش هن يرش رروطوسموا شبع
 ] اهعضون ىورإلا لات ىفاسل تلا هعضن طاع شلل تروا لوس .لعشت نم عش ةزه كلل ام نب



 كقالاوجلا ' /

 - ىناسل تحن ىهو ننفذ ىناسل تحنخن(توملا سشغ ىار

 - كرب لي لي ىزام ]يت عرش اى سعر
 ماسر أو لكشىأر ىتحاوتوم مل قرصبلا لها نم يشل ثور عملا ىف َنِبيتَق نبا لاق

 ا نفل خو ركنولاو فالامنن سا يمل نمركذ مح

 كك كلام سو أت ب تلو . ىو اساس لاببوس ثذقو تفوت نأ
 تس شل قلم ب مشن نر و اهلل تان بص تس انو ياناس

 نذلث مايصف تبباروا ءامسلا نم بتصكوا تيبأ - لبرزعرشلا كير (نلير بسس
 ْ ظ - شروكي لب نإببكسديللل جعجرس ذا ةعدبسو جل 0ايا

 1 . قاع, شاكر ىرصبلا_ركحب ولام هكم ىراصتالا نيرييس نب نوه

 ترابتو ىوقنوربر' ا قرب مس ومس ثيردعو غفر رعلا ليل 'ىتب اثر شنامكر يرميسمم عرب

 ىلع يبنناك 2 كلام نب سنا لوم وهو ىمتلا نيع بسس نم نن ريس ولا ناك ل مهو ماما لم

 عكس فيراعم بانك بتنا بسب نهتلا قىاّونلا لاا نكقتعواها دان ثم >فلا نب يشع

 كس رس - سحور ا كدعشاىنب نيرو ترصح هو ءاحنريفص ماناكهدلاو كن يربيسن ل
 كرد 77 برش ىكىردب امم هوالع كس رياح سس تسب سم حراك و ا لم كر ان كس فص اس

 هل ركود عرش انس ىلإ ترض يسلك سا . هك ذعر شنأ ني بدك بى تريح تب
 نينسؤوملات امنا اسيل نر اوز'نينؤكم فص .هخ ناب نكن يك يرضاعو مباحص ل ابدا
 كباس د نيريسس تس داإوالا تءام»ا مع ليو سساعورواُل كلوي شذ نرك شار
 دايك ع راسم رو رام نب ىرع و رع ن ياو بزل |نباو رس ىلإ ش مراىكرعسم . توب الس

 و تام رجالسلا هيلع ىبنلا باوصا نم ىرصبلا نسال شل دا سدت اصب ((شسب
 م 5 اسوو نس تيدا 1 5 مت ررضح .رحهنم نيخنالا نب ريس باك سداو نيبرشع

 نوع نبا لاف شكك باور وريبكو هو اشو بولا و ىلا .كوباس قع

 38 رتل تنور نييرح (ان' . ىؤهح لع ثيب وم اب ثم سي نييرهس نب | نأك
 1 قرر مس متضدؤ عرمولاب نترك لملاءاهقفلا حا نييربس ننا نأكل رق برطخر يوارش
 روأر بان يب كوري ليس لب أما كك نفل بأ بوز تما لك ل را لب

1-4 

 كس لوب اون ضقروا سوم ورم يب سوم تسد فوزي نايل «كسرقفلوو سرب

1 
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 رولر حس ورعاك كلر زب اك _فوراو ضال ج تل قد التستر بلاطم
 كانيعأ هندااكل اقف لاعتن تحصاذاو كلها ىلا بهذان ليللا ناكأذا اك سسأري
 - ناطلسلا نناشالع

 يسلب سلبا, وو عرد كبار جس ب جكس فو ضرر
 لاقف أف منم قر ىف لجوف يرد فلا نيعيراباثيز يرتشا نا يسيح سدس -: سم

 نيل نمزففلا نمثل احس ٌترثع لوقي ناوو هلك تيزلا تصف ًاًلصعليا ىف تلداك افلا
 سنا ىضو ا لاق ماشه نع نس ب مد« صاب جر ءابلوالا ةبلع يب ٌثيرقوع ىندسحا ينس
 لاَقفاس وح ناكو كلذ ىف ءل لبق نيريس نب نهج ىلسفب نا ينعي ىكد كلام نبا

 أ مل ىلا ىتسحام ا ىنسبخ ملريمالا نإ لاق كلل نذأفريمالا ان دًاننسالتاولا سوانا

 ' ] 2 مل بخت جك نيل بحل ص مل نانا
 هعرد) فا” لجر تبى لم لبا هرشا جر قرم .هك_ر يظل لي قوقتاو عزو بأ

 لشم عدو و صن! لو ردك كيل لب ارفندبكيرب نابفس . نيريس نبا نم ههشق ىف جسد“كىأ
 َ --ء مع انو ركرارك د روأ كك طور وكتاب : خخ رمش - نيربس نبا سد

 عجم وز اذكتلإراذه ها دابج ما نحو - خخ نس امك جور ضو فلو للطرب تحت اوف ناديي
 تأ سام لات نيريس لا ضعب نعو ساهنلاب مكيضو ليللابا راهن حمس انكتالسا> قف نيبرعس نس هش

 نسسعلا ىقئاا ذأ هل تركن احترس ير نرسل . عرصتن وهو”ال(طق سسك نيريس نيرع

 كاطنا تلظفيلا ىف هدا قنا مل لاتايممرلا نعملس اذا لجسلا ناكورعونلا ف ءل يرام ارضا كتظقبلا
 و لاعت هند لك( سحا د |رافن نشا ف نويس نب نجع تيأس بفم اف ناوعربا .هانملاذ تمام
 ناميو ىقلتسي ىتح كوضامج س نيدريس نبا ناك لو كسار بكت ىرس امود طفيو مون موصي ناك
 ىنعرما شه ىؤسو - 2كم الملا نب لرب ةهكاقلا نيب نارا لوقي ناكو جازل | يكن اكو ديلجرت
 ىف نابل ليدل سقت موفد اوضر ىلح نب نيسلل لتفتح سلا ناذأ ىل خلا قس زيوت خلاق
 < / اننا تطأ كنب / لو زنك تشو ل بل اباشس ىنح درد اوضر ناوح لتق ىحئىرزاغملا

 وكسر اولا فلما . كل ل طنر اوس نبل شخ هب كي كل فالس م ىرافشلرب
 هنن نلعب كلا - هتسان امامك

 لج س تا لاقت نوب إرث ب باوخ سكى كولر جناب اونا لس ىلع يرينا



 لقالاوجلا نإ

 لقي امناو تالابخ هرماف برواوزي تسب ةجيوس ملبس انا ياسا .كهتسرب بدطمل صام عابثك
 ٠ ْ ' كروو

 كتاثو كرش امر نءربس نبا س لل هور صاج نو وس هس تان رين ادمجر ىرصب نسمح ]

 احندشبي اكلاوشروا لإ

 || وإ نسملا سلا نو تسر نر يرلو ح ترك د وظم ل نيرسفمو تيديرع او 2 هربا |
 كين ىواس | سم ديم لس ةتكروا - نيريس نباو نسل سلاج لوفشر وا ندربس نأ

 يرو لوتس ل ووو ب سر ييشت | ف. ئواضبب ىلا“ هتسوا ىثثواو ليك سوو ردا يس هل
 ! لد هر لانا لل رثسا

 هب نول وو كك سرداب كس ورصب لوو و ريس بار وار اجر ىرصب نصرك لواصو :

 000 - تك ىررص اهدنا سلس وب نم يزهو م اعو كارز
1110111000 

 ٠ _ مح درك صاءأأ

 توري حارا عض شير يسم نبا كيو ء افي رف تير يل وفعل فور اظن نكي
 بلغ تبرتكيدزحو ءاب ب سلك نا . كس كمان سيل علم تحضر يبس نا كرب ع
 ىوونلاري نمت فا ذك- كباعو ىأر اعربذيوديف قمح( ىف ناك اكن سل ناكل اذا | ولارطم ى . ام
 نسل رمانزح لوطا الحا تيأرام لاق زيت ياو سنى لينتج معتؤلا ظفاع ا ص١ ج
 تعمس لا لور كت ساو ر هس مند ىلا نب / توون ةديصع ل هت ثي لح تس حال / طق أر اهو
 مس ص ؛ ج5 ديل ىلإ نك نزلا[ سني د ىف نموملا عسل اموهناك[ ىلا "كى لاب فهل نسا

 زكام واس كتسو كرك ناب 3 اك ولو د سم سل اي 200 ىلا حبو كرفس ٍ

 ظ - نيبريس نياروا نسل سلا خخ ثمل
 لزأو البكر | قط نلولود كتسراشا كس تستر وهأو مروا و وءدابك قرف ىري لسا ىعل

 ش هم ها رو ْ - لإ ةييو ب ترآ

 تاي توكضراز شكرت سلو زب لود ووجوب ق فيرباطاسا - مهدد رعد
 سو ياو كسل سس فورعم لي ماوغل كن اوجاوتن سي سا هد مب نيو رضع
 ظ ل ةركم ارت
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 لوو, ةكسض ريل براتب نيديس نبادا هس لاب تكل 12

 نكرم ا هاجر سلك ىلإ نسي انس تيرم لولو و لس تسراجروا آم امو بكب ظ

 . لوز عرّتس ااه - ّك

 - نوروز لب نيتقنلل ىّده عرشم مايعشل اولا -
 - سان ب وكلا ىرأرحلا ءاثعشلاوب | ةلظنح نب ةوسإ نب ملسوه

 5 مرررولا نسكت ياو ىساف ن السرو وعسم باو خي ذعو رز و 2 رك كت ساور ءاعلاولا

 , كلا ى رشم 2
 رجا نيام دى مادبا شسحش يابس طسرك تاور تيكر

 ا ريو ووسا نب نكرلالبكو تسب انىلإ نإ بير
 ٌقاسنل لات ةلشم نعل أس ىلا لاقو - تف لو اررف لم سيراب كل بسر ماما

 نبا كمت لوهجب قسا نب ميس ىلكلل ىف زحنبالاقو - ةق بايع |ىردا سعب ا لاق - 3ث
 -سنملا لانك ىمسا اله ءاثعشلا ابا نا تع اممزح

 + تسلك كم كساثو را

 و لطابلاب كتيب ملاوما اوك الو تبريسمفلو - نا ىلاهصا بظل وما ظ
 رول نبي نيالا ماهل ىلا اهاول لت
 - لو قرع اشسروا لول اصاسأ .ئرنكلا هزنملا نب سباع نب سيلا ماو
 زلة بغا مورس مرو تاس نشل ليل ضو ,ظاعم بحاصوت يي ب اًورها حو مب

 كب با حصردقلال يلكورنك يشل ريجرتاب اصر امج ديب هس مالم روما إد

 - كل برش

 نملاب قصحوهور بدلا خده وة جحد ل كرب ٠و نص عب باعيتتسم ادب با
 لتقنأ سدقلا مهاب كد مل لاقن ىعولع بنَواولتقَل اوجوخاطظ اوت ىانينلا عيدي رنكلا ىضح#م

 0 يلع ندا ىلص هدا لوسر ىلا ب
 منيه ل اةننّيب ىل سيل لاق كتنتب اي/يلع ,زدا لص رزرا لوسد مل لاف ضرما ىف نالبعىب ضعبب س
 - ةراصإلا نم دايز ى ملا

 || هلا ىلصرأا لوس ذخ تنك يبا نقر نب لئاد نبق نع داتساب ىدلايطلا ىو



 كقللاولا م

 ساو نب سلا وما وهو تيلهاد ىف ىلا للعلا انه دندا لوسر اباه حا لاقف نامصخ هاتان! ؟ميلع أ
 - ثم لدم امترسزا ىذا ضذخألا ل اقف ن اريح نب عرب س دوصخز ىرنكلا

 را -ةكاتراثشالا ىلعركلاو السلا لع تبث نم ناكو يار فةكتبا
 اعبأ يظحلا نالبعم انا عرطعشلا در سيق اوررها ليئربسمل ىكبا س ىواضب ىلا . عري اف

 ْ - مدقنملا نايدبا نراك يس نادبعت نب نجم حر حس
 ىلا منا ةربسفتىف لتاقمكد تس تاور هب كن يرسف جا راك وقس ا كى راضى

 انمي هنارياو لدا رهعب ندرتشي نيرزلا نا تلز'ييفو ىضرا ىف ىرنكلا سباع نب سيقما مصاخ
 ناليحة جور ىف ها ص» ج ةياضلارفا لك قعبب سنب نالبعر مما ىؤسو املاريسفت ىف عقوو تنالا اليت
 نادبع يروا عروس ان بكايعدن نس ناديعن ب جبد ماناكر سا لكسب يي عراب - ىنرضحلل جوسا نبا
 كوب اسس سوو ب . عس نيا دعب ةرعوم ار اهلا نادبكل م وخط صعا سى واضعي يس معسل نب |

 - تيس نيملاىب ناشم ا,ايلاب نادبع
 بهل هللا ءاشولور ضتروا نيعتسن كلاياو دبعن كاياريسضن .رعاشلا سقلا ررها
 - بسرولزب نب ةيالا ميءاصباو مرعمسب
 ةقلعملا بحاص ىهشملا يعاشلا مرج نب ثيرادمل نب رجتنب سيقلا ميم اوه
 | سيقلا م هاو .؟ 83م1 ج ةنازنللىفو جس بقلاكس اس لا ما . امن ئررنح م اناس فلا رها

 لج انعم نال يقو الأ متلضفا ناكف ىنأيز ىف ىيلا اوقف ٌسانلا نال كلل ذو ىلا سب بقل مل بقل

 لوا ناز السا . بس ثيراح اواو ريزولاو بسوولا تيلك تس بتلاكس ربت -ةرشنلا

 اورو نك اضطخنو رس اوني جت اااكارلا . عبسي دكه بسس مال تس ار ودل تبس ىداليس واس رف
 الحس نا . امتاز كارز كل وفروع دس ون ءاييئرير شارب سلا يما سابو اسم اب تلملاس 3

 كس يعمر .ايكروهابرل لس ساول مجيب لرجل تسمن تس باب كسا كس سولو ان نار اع

 اهكه سبير وقار ناشر هرج دايك دوب قريشا رار كير يدش جس لرد
 ذلك الج حارث اس منراب تس ىيراو كرري تحصلت اب .يداربجرل يك يمن ل وس كس سبأ
 ةكشرس را اب لكتروا ميركرا تبول ب ناو ل اقر ةراؤام رراننومك موق فلل جدع

 ّشس 1 ا دركل شعل رحم اراك عالطا لل رجس اب كيسا سا ليي دسلام سا ٍ -

 ارز فت سور درت تبرع دان فب طرق يكف ذك نيك سجلت



 كفطاخملا_- هكر
 ساب درك اعم سما هرمي . سويد ثارشا تس تسمب اصعلا سيد امض

 باردا او مك صقااس ب تيصو درج وركز قطسلرو يكل ورجع ل تاونب |
 يكد رارظأاك كرب توم قريب تس ليل وي رم ارك ريو لبو لسا عر در ووكر ينم
 رك اسكس رابرثوو تو كك روم عرالطا ِ ايكو عرج افا فس بس اوسع ررحع انسريو يمل

 (مدواتتو يخصم جى حض قل امس دع ىروجكت باوك لو سا ء اهل وخشب ريش بش |
 ققحسْر لسفبايو ها بيصياكو نه سب نه نهار اره برش“ رع لكأبالن اكو اريك
 ل جرف ريفشلفتز نورك وزب قرت لأب س جدنع . شام ىصاون رعية شام لسا ىنب نمل تقي
 رن سلوم نرخ ويحول سا عروفى سا .اوبب يعم نحت صن سا نس ركل إل تساونب تستسمب
 هتبرو كرزش ات تالف س ا وريح واشواررزش . اراك ايو نوفر وا ار انو لئاق جرح

 راع 8 امك يركوتكر ري رو هلل وأ لع 50 3 اهو ردا اي دركراكلا ع كتبسو هاني راقت زيا

 دمروا لير ئرب كسار صبق_ كس لربا كساب كيل لاما زم تس ساروا ابك ساي كيصي د ورعب
 و كتنبا لساري ناك بدنح ن١ (ياننو يقدس ىدوتاورب سيمو عطا بحكم يكورعو اكس
 كت س ا رص كوضفيواهحضفغبف برعلا اها قش [راعشا كل ذ فلا ةوهواهلصاو»

 هو كس جرح بس ضحك اف هكر لومار نحر لاماروا ايي اج ى فر وعسر
 تو يامل لبي هرقل وو نيو ضعاف يلم لير حس تاثير مز كك ارداابل نسب

 1 كتيشلنم 1 مها مالم ١

 لاقو ىضنكالا!دوضنا نا نلا كايلاعصلل ناكسقلا درعا عش نم انك ا ىمضتلا لاق

 - سيلا( سحااوبحصن ب نلا نايئفلا كدلوثل ناكرعشلا ااه نمرذلكن ا ىشاي ملا
 ةرخلالا ف ل ماخاين رلى ٌعيذرالجراذه بارق سدتساب كسا ملسلاو ةزلصاا بلع ون

 ينكلا طعن ىلا نك" سانلا ىلا )عشلا رول الماح:ةمايقلار يوب عسل ضو( ىف عيبضو اين ىلا ىف نرش
 ظ - ىلادنسلا نس ينباون> قم لم ىف ليصفتلاو

 ظ .اعجبن يلا عا مناك اع سد لم برع[ تساهكلس فلو فلو ب انك سرا هرياك

 ىلا هصوو لس لوماثبسحاص نيش اى ذل «ليىاحيودنكس فاو نب سبل ردا لاس تسل نا
 داعب انك ع ارطلا نيرغافلا ني سبقت اورها مود لك خص الا نب ريق اماما : نب هكر ردا

 ل وس. مل ص | ت'ىرداشبلا



 كفا ى

 موابرم سادت الاع سرك اكس تلاها ور لب واكس سان ماحس مالك سد از بحاص

 ماد له ذى تنس رص ديكر كو لقا دروس لرش ادت كرس ظف مروا - نور وك رايك بت
 ور ظحالر يب م رس دراما ل يصفى ا سس عم كس قلها رسقإد . سن كسك

 ترو نيزيسر لست متو تار وسبل ينرلاوساو فاك تول دكا تايب لولا

 - ىبوزخلا ىثنفلا جنب هللا لب عنب ةريغملا نماشه نب نوه
 هكون ى ادب ترفل سا كركم اسناد صيش عسا . احتراورس اكس سل بولا ]

 طي تيتا تبوك ونا لسرو و ريع اكمال اكل سا ل مالي الو فيرد صيف
 و - نيت اكراضنا ءارغع نباد وجا نورت اتاك لجوبا  اهكركل خر يس سرب بأتجاه و
 تشم يأ ازه نوكرف لق لاو 'ٌيوتقم دار نيحتميلع هذدا ىلص زا لوسسر نا نشسلا بتتكف
 كنا نضتساو در . سوم نادي كرمي ب ىلاصوراشل ليل ردك ترضح ب لس لجوبا
 لاق تلاق بس تبباور ىارزئيتلا ى جسما سيلوملا ما ترضح سيروم ابر اكس دامب
 .|أوهانه ةلساةلاقٌةمركعملسأ اف تنحل ى اً لقتال بر متيجلع لدا ىلص هلا لوسي

 ةيالصاصقلامكيلع بتكاونم | نينلا اهي يسن - ىنحسهثداوضر ناواصلا يول
 نب رول ساتمأ اولا قاونما نينلااوقلاذاو ردا ]

 - ينعي اوي ىهتلا ىشبرفلا ماع ىلا نب ناتح فاش ىلا نب هنا سيحوه
 ٠ - لوب اهصوك ب لس يروا نوى صوب تضر ما ةرلاو روا فاحت با رلاو كيسا

 ميل هند اطص ند |لوسر |وبحيَع ضع نم هم ضعب ةلس انتم ةعج ل تورك! والعلا لاق
 :ح رجلا >كوطهف . ةفاحخ ىلا نيك ىلا تنبرأمسا ن هندا» ب عرمضو خر نب دصلاركب ىلا لأ ايا
 7  مثالع هذد اعني نذاغ ىلإ نركب ىلا نب نجرلا سبع نب قيتعوبا اًضياو ةلسانتم ّحباوك

 . تسنيم توزن ضحوا تسب رشا بج حيل وقل ماثاكبلا

 نه وز كرا لاو هلا وسو ند انو - شر انلا نفي بالكس لوأ
 نشموب نمر ءانلاز موزيلا يقع كرو لاق مهلع هد اص زها لور ١» اه يشاع نحو

 نك 700957 -؛ تسل # اء ادع سوا ىزمزنلا كا اين حت

 - ةيريبزلا نب, بعصم ملأت



 لقاراوجلا ١

 ( لاسر ات بأم االلع كوبا دس رع لاس قاصر الل ضو فاو "ب نارص ترضح
 ْ ظ راك فاو لاس مت

 كمالماو ةالصلا_ر لعب : ين هال لا ىلا نسال م تسي مالم الاى لا نشل ام بأ 0

 بس لرش لب ىزاشم مامروا سيرو امروا سم ترج ىكرعب كس تشعل وا ليس تحل كس نيش
 اهلنا ل وسر فيدل سا نوف السم سوبر شا لوسر فيل يأردعب كس مالا و ف الصلال ىيروا
 ِ ابو بول

 - قو نذ انعلقيتع ىتس ليف ليل ىف ملف لالا قيثع قمن سليب اصا بانك
 تابقنما ىتارلو الذل ءاهل شيعي /رككى لا نأ تناك تكل سب انك ةىلال وو الع

 ظ  ىل هبهف توملا نم كقيبع اله نارحهللا تلاقف تسلا سب
 يروا - تحس بروج ب موق لقسم الس اردوا لو مرن يي نيالا نر ناوص ترضع

 _ هت قالخا مناف بحاصروا كك ذكر اج كرا. هواي: كب ان ريزورت
 260 هاو رللاو نمت بسر سو 1 1 بأن تأ اضن سيب كس يسأبيمالسس

 . ماك شنا ىلر سو ناهس تفوح رب نكرل اربع و رعس
 روا قت لوو ىّرب تس لو ساو كس وراس م/+ لأي كس بست سنو سال مالا

 نول لسمك ىتلوأ 2 از اركر رك ومال الس ىكدرك رغب ماما تءلود ىرراسإب
 41 كرو رك كلا مرددازب نإ ل كابأتو 2ث اوروطشرب . تك ركوب موكررصت

 ًامنريإسا تمايقانازنب يلوي ع تسلا سكن ين ى وبرج هضيكعرغ يدا, كال خ عبط
 متل انل كرك كك ن رص تيرضح ب اوفر مارب كم نولاو هيب

 وكسر وا تسوراو نزحلالرم كحاب باردا هكتارا ذل !بداصءس روكا
 1 هز دور وا ا ته 5 وو 5

 ! ةورصَس كير ىلاعتهذد) لاق . تى لب نآرف رض سوم لصاعرّسا يعم

 هيلا ل نمرقحَ/ِصِلَصيلهعَيْذ يانا ىف مهد نيك اوفى ةحبرش ذا هذا

 كاظم اغلا امهر ىلال لاق تيلع ذا ىلسجوبنلا نا "نسف ثيي د ح نم نيرمينتلا ىفو
 نط نحت ىفو . هن كابي اسكس وب بنس م للاي لع ناس. اهثلا هذا نينا
 - اهوا لاق لاجرلا نم تلق ث تش اع لاق كايلا تح س انما ا هذدا لوسر اي تلق ص اعلا نإ



 كقللاولا ا
 ممم يب ببلاد سس سس لا

 سور ناههسلعي تس بسك ا ىني ولا تفل دال عسل كاك "از يخرب
 - نو ل لوا الل تررطح صعبلا لو 27 تيرطعر | بعل ضعل نع

 بهارلا مر يجب نمز نم عجيل دّذلا ىلصوبلاب ةركوبا نما لقل سك نمو نب نوم
 - سنعشلا ضر ةلعرزون نا لبق كلذو اك وزن ىتحرتتم لح نيبو يني: ف لتخاو

 له نارصت تس شلابم نيرص < قرص ب ثلا. نامايزعس لاطغبا

 ىلا سدارسنا تيس يبس كوبا رك / جوبا فس ىيللاترشا سلاف لكسر
 .لاوجلا نالاح ةفق.موقي 4 مقدصلا نال مُسيلع كدا لوسير نب نصت

 نيس ردا ؟ريخ اربح نإ ( .ارف ب بتم ع 2 مس لل ىب- هت باوصلا بأ ظ

 كتيره تسيل الصوضحدون لير ةكيجروا فود بك د كلذ اد نعأم نيدوأيث ىلا

 - تس هراشسا فرط

 16 7 قرص تضحد كبس ناصا ليا هس ل تاناضا كتاوت فالف ره تلح
 رو | ىراكري# كرا ضلع ق فتك سومر 0 موسي لسنا لوس نحيرورم ثسواعا

 ارش نرعكم موو رغوة لها ورا اكو «رضركنومالغ نأ تان نس نوورطنم لري كلبا

 . انكار اعابو بازع لغوار ىك

 ول مكبابا ملامو ّتبحح ىف لع سانلا تم منا الز يسرب كيان مدد
 يا كاب نيقبباكمث مور هسه الرخا نكلو لل ركباب | كدن شال يخل لخ اذخفم تنك
 نمز ىف سانلا نري انكي ل امنت ىركبا ٠ قرانا - نكي ىلا باباي نسم
 4 ل لا نيا - - ىراذبلا واح ناقح مرت ركب اريؤصر السلا يبلعىنلا

 اقأكتل حا ملو ثّمحبنا تبدإسا تلاقمسلا حرت اا هماذ يلع هذدا لجوبا ىلا ما تننا

  ىرازجل كاش - ىكيابإ قاف تير منا لاقن توملا لوغت
 تساؤل ةريرسرلا - تسهر اشما 2 تاهتولابكإ ٌقارص ثشالم لين شد سا

 ] :معبت نف لاقاناركولا |لاق ًامئاصوكسممويل ا ا د
 نيم وياكم ل20 متمنيا عطا نخلة لت ةذانج بلا
  ىراخلإ كم. ندم لخدالا ٌرها ىف نعمت ام يلع هاذا ىلصوررا لوسر لاقفان اكيد لاق

 ركباي| ىل دا دضرم ىف +لع هند ىلصر ند | لوسر ىل لاق تلات اهفعزد عضد نش اع نعد



 كفا ظ ١

 ب( نونسؤملاو كلاوأبو لولا مئة لوقي و نم تيدا فانا ىلا بكب ةكاوقح لاخلا كابا
 ا فو ا ١

 هتس نو ٠ ردا هان نين اسود تيرم كت فزطغ ىكاسسآ . تكل اس درست نو كس تافو
 5 لوب س ملي ورب 20111111 ىدالا ىواجتاثو

 تح نيقتملا ىلعاقَح فزعملاب خاتم تقلطللاو هد لات شاري 2
 -لأر رم

 ثمر الل نب ةبلاو ندب رهاكو ىلا بوسنم ىبل اولا ىلاسمالا ىفوكل ماده نير جنن نرعسوه

 قلاوظوعلا وربك يقف رشا لو « ثم ررتفم, ليليا - سر سادصرلا برجوا تيذكى تبجي

 نك يدلا» صاج ءامسالا بيست كوول ايكش يدم عراسحمترشا ب سناو سكيت نبا ورم - لإ
 اهريغو جتولاونداصلاو بقفلا و ثي سل ميسضتلا فهيم ٌنقتْمو نيعااتلا مار اك نمل يعس ناكو سم |

 مقر ءايلوالا بلع كك اإ وكل ورسوو روا كل كنور تدب سس عووتصو توخ ةا ري تاقمورم

 اف تسلب ريم“ ص

 | يصب ليللا نم ٌموقي كي دريمج نب ديعسل ناكو شقي وح ليلاب كي ديعس ناكلاق مساقلا نع
 | ثبوص دل مهما مّبوص دّددارعطق ملام اقف هيلع شف ليلا كانا ريعس ل صن يف مص | تح انليل رجا
 ( كس داو سال دكر لاس نب تسد ىكانكيثل ا ىض سس ب جرف وكل لا - نع
 كيب تك ثريا ىلا نب مس ان“. سمن تيرورغ كساس يريم تسرب نو: كرس رش كار

 0 ري را و فول ُْ ْ وو ص دا جس وسكر 0 رض 2

 هه تيت تو ةيإلا راطا َكاٍوْبِف َنْوُعَجح مَ وهنا كيب يك صس لو لثاول راب تيا

 ب لأ حره نعي شرطلا تيمربتزم بإب  هخ نر تسلب تو الكنق - | هدب نوت بتزه لب
 نب ديعس ناكل اق *اقدفزح و لاص نب نسل نح يس راينا لع .ايك يل رقاراس بي تدر بأسا

 اذا لاق ؟ سانلا اله ةمالعام اهجسو تس نبا ترضع لي اكرب نك بابن لال

 كاتيبصعم نسبو كنيب كتبشخ لوخ ىتح لعن نرى نا نةيشساللا نإ لوقي اكو . ءابعلا كله
 كآغلا اة ييستلاثكك اور كأنب سيلف معطي مل ىمد[ركد دقن هذا خطا ىف ةعاطركلاو ةيشنلل تالت
 بلجلا تيدصف ىتبتتاف ريصلا خالص لقماتلل طل يتنكر لص بج نب سعس تدار لاذ فيصخ نعو



 كفا */1 .٠

 ىتح ملاعت هل |ركنب ناملكتت الذ رل ١ ملطاذا لاقرمصلا ىلصا لف ىنبي فدا بازكن م يإنخىتلأسو
 : ريبصلا ىلصن

 لا بحا :ةيذاعلاريصلا لا" ؟ربصلا ما لضفا ىكشلاريدج نب سيعسل تلق لاق ٌنيطبلا ملسم نحو
 شكلا نعش لاقو ىسيأر ٌثلبقل ىلن ذاولف سابع نبا نم ثي سل عمم تنكلوقي كاكذ

 . ةيلدل ىلا نك ءىنم لبقتن مدا نإ يرق ىلا ناب ىقلا مالسلا ىيلع قاع | مب ىرذ

 < ىخا ةرنع, سطع نم لوقي ناكر عقن نيح س ملا تبجو مةعمسل مّرلا تاوصا "ول لوقبو

 - ةمايقلا موب مبةلخ اب اًنب د ناكىتمثي لثملسملا
 آ !ريسك نب قش تنا اهجوإ سنا كس اجرعب كسر انفك الل شم جراجتوأر بجلد دسم

 جلا نيتك ىلص ىفوعد لاق م -ىثأ ىنتعممكا خاانإ لاف كنلتقال لاق -ريبج نب ديعسانا لاق
 الحا والحرالا سعس سب جال لقب منايغس لاق ندا مجو متاولوت امان لاق ىراصنلا ةلبق ىلا

 ؟ كيكيباملاقن ىس منا لعجل لتقبل د نيح ىنب اريج نب سبعساعد لاق سيعس نب نحو

 ريابتترب نيعس لتقم تم سب لاق يبا نع ةفيلخ بف لخ نعو ..ةنس نيستو حبس لعب كلبا ءاقبام
 و يدل ىف هيعنولا ظف اهل كد ذك. (هقيولف تشل خلا املا مث ندا هلاك ها" كهل اكللاق سرر كابا

 رتخا لات ؟ كلتق) ىا يبت ةلتق ا ليعسابر تخا اهكريدنا فس جراج بيب نها ىف ىوونلاركذ ملثم
 كيب ذ قعد سس حاج قرف ىفاهلثمدذلا كانتا ةلتق ىنلدعنأم ا ف - تاج ا كسفنل
 هلوسرو ريع ناو مل ثلب شال حبو درا“ ك(ملا "لن واحاو سرس ىفااما هك سر بعسوت ايو
 بتل, ى لعب هلتعي لحا ىلع طاش المهللا لاّقف ديعساعد مث قمايقلا مون ىلاقلتى ح ىنم اه لح

 كسا رجا اوبس كسكس سا ار شن كد ةردش ثدرص جراج دعب كرس شاب 4

 وسلا تارسا امل كليبحب نب نيعسإو ىلام مد ابكي سوت هدة اردن ز نرد .لوم عقر توم

 اور لاو ليس رك عاج خلو تيا كربج ب ديس لف سس ناب النبأ نش جراج
 انِر تجيز مبج نب لرعسلو ىلأم اننا زمك جراج لنبات نب تشى سا فط ريم

 5 را - يسيل كل ذدعب جاك بشني اثىنلتقىل عنا ىنا تلد
 حرالاوبو ىكلاس مس رتل كل دجسس تلفو لصلنزو ٠١ هش نابت اك درس

 ظ  ىكلاس واسر تكنلا تايون كس ف اعمس



 كفطلازا -
 د اس د

 97 5-5 9 نق 4

 تيرا س حشو للا ندد نيم َنَهشا نم ِدأَو ثسأ و مما
4 ْ |! : 

 .كبس كسل او ظعاوورعاشسرما - تجوكم ربع ب ناعيب س ىلا كن تلصلا )ا نبيك يماوه

 . كل تيب مال اروع ايبلا بعصو هير بنتك اهلأ كس ريعان تتكلف نبا يساري
 ونوم يما . لبن كساو كس وب» ثسوعسد ىن 9 با هكا نب تس انا اركرو اناركب انج تس تست
 /ةالصلا يلا بد انج ليو ت وبنوك يها جس ىلاعتر شار وا اكو مىبورتمو ىث هو لى
 اكو حر ىلا جرتاكبما : ايار يتضار فاسو كرسي ااوم نيكو وراتب كم السلاو

 | ليال" ٠ ص مالس تيا تاقبط ماو ص ”ةيناصنلا رارعشلا باك اام ص جر شارح عرس بوب ندع

 5 تورو اليصخ
 ءاوم يلا ءاذلك نب تورس ناونو كميه

 نمو ليف اطار وبطل“ تس ملا عر عاشو ىلا مارك ب تكل قش ربا نكاح نب فام
 هةر 2 ني 5 : و دو 9 5 58

 انبن اهئلع لاك لوب لزان تباري لب سراب كسرها . اوم هاًرهجاخي وم رانا هو اتاي
 اكراكب ربت (ثدارعار  َننوادْلا سمن َف نطيتشلا يصف هنو هلي اذان نانبتا ىلا ا 2 و را سا رص ا م ددما 5١

 ريا ركل اهيرعاش كت دصلاولا . بس حس فمش لسع برو نا تجبر مااكتسلصلاولإ كتل وو

 تك م ضعبلا نعروا بسربارلا نب تسمر طعبلا نع ار صماكت سآر راص ةروكر ب اهراس سا

 | - و ارقاو لكل ىاجح

 رجب بس كرو تيماكك لوط كا ٌييرك نب نايفسالإ تياو رب الا صال راي كشك با
 | ضو تيراجتىفقتيماروا لم لمي توب وراك م رف تشا م نارفسولا تسي لمع

 9 ._ ٠.0 م ه0 م 5 هم 0_7 . :

 كتراصا ربل .اننير انزلعلاطمروا اننركاسؤي نس سيار هو ح قيس تكس اي كيما ل
 . 7/0 م ل 8 0 0 9 .٠

 روا اهله باس كنا يه . هش يدك ليك لريما ثول دا- سوربي يرقاسللا
 : ى. وير .٠ ل 7 و 0 ل و ١ رع

 ذاثورفسكس تركت كد كساب لاس سرا مر نبل فتن و مالو كسار وا
 1 د ٠ 0 3 5 ٠ و

 .سررقت رباب كد رعب 2ك ودل اره ميمارتي كونو و مرار حسا سلي .كو

 لي تننج نار ف تأ لامن شا دعب ب اصابك زود ايكل وم تتراكم ولعشيج كاكا ئساروا
 1 ٠ مت زا يا ا 0 00

 - ابكر احلا 2س توملادعب تامه سكس ظل ابفسولا كرم ار ل عاد لبي ذود لوف تار ١

 5 نويتتس ع طوس | .عبلي انكر ب جرود تارا كناجرعب كتوم ارك ريما

 ضدطز ل قبب لقاداتبكييوكديمالس قاض لكسر قلعم . كريزي كسا ل قراض

 مه سمج عج



 كقللاولا و

 ظ لاو كوب ثروعبم سس كم

 كس ٌابفسوب ول .اهكري لي تسيرابكسرعمبر نمر نطو خصلاو كس نلا سلابفسولا لس ميما جذع
 39 ثعا لس كس وبراد لانروا كسوبررتشكا هك سيما ه ليردموو ردا فعلش لأ د 059

 هوا( لم ئيسا فسر يمارعي -ةكك ا تسانب ليمن ى برق ل وفود بركاني د صقنل . سس موك نيش
 - اكوبب تسلب سيفو كوز زعم ىبوو ككجسايان كد ماء اصب دا لل اتم |
 ءلشمىباصاام يش هنداو هلوقنمىنب صا قيما لاق اوبن نلت سبب ليس مو كمل شي |
 . مايا نوك نام ٌتنكو زال( واين سلال وف ى دلي نم جرضو طق

 لجرس ايس س 2 ايلتس اردريطو ثاصو اك ئئسا ترها كس شيلا سل اسوا

 جوش وهو اهتلصب هيو جلا لصيد ثساهملاو ملاظملا بنت مها وب ةل ىهكلا ىف لخ» نيحٌثاش

 تا[ ى بردا سر تك ابنا . ةكنالملا نم جتا ةزريشعلا ىف طسوتم نينؤطلا رك
 (انيللم وس ماش بلل اوه سوم رعت بي اور سم اه اسئل بمارت ىيرإ تدالمويزه
 كو بتاصم تيب نس صاك سس آردا (لزلز) ظعر كيا نو دع اهلسزل تنم . تاك اح
 لالي كاب عواصم رخو ودا دج به سطل برم
 سلم .ىل عالطا يزل طر تسب تب م ماش يدعي زور دب . قصي وكتس اكمام
 7 توبا وسيط ش الس كي تب هيئرعب ككل رنيم يلي .لك تاتي كراع ىلا صف فا دابك
 - تبسابكن ازعا اكتسلاسر

 رشا ل صش اطبع نرجس لايروا لوم تال قري سريه تيوب لج نعاس نونو لي
 ونت اوربا سركاماردا ايكو ديس اسسرر ا كرس اوت يكل اتوب تساوعد كرسي
 البا فيقثر غ نم لوسو نمويثنكام دينو اكأ كل ارتب نكي اك [ ترص ل سام

 لايك تحن اردا كل تاج سرا ءاقنر ع 5 00 2 1 10 هترفس ب بج

 سد ايك يدير رطل نوير جنان ؟ ركل كال عرف كس اركابك نس ليبى
 لل يطلاو رتالو ىف وقتي كك انك ايالد

 كسر وراسل لع ىش نعش نابيظسوب اذ ل سرك سس له تبياورر تبا كل اهطزي ظ
 .معبتاذ ئحنرنااما لاق متعنت تنكولا ىنلا جخرق ةيصا ايامكم إذ هةسساروطب هتسميمارعل
 وه ىلا نت دحا تنك فيقثءاسن نم ء ارم يال( ى نعام لاق ؟ ةغارزا نم كعنك[م تلق

- 
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 | دقرث متفلاخرش نايفسابا ايا ثلب ىلأك تما لاق ث فانم سبع ب نسر النلاًعبان ىنضيرب مث

 ظ - نيام كيف مكث ىلا كلب قوي ىح لذ طبر تطب س
 فول م اناننوك وولد | انج لايلو ل لوريم وا لو رول اج ريما ارك نديم ضع

 ثحيتنلتاهفاكتذثف اهرز وابعم اش منم تعطقنا لق مخ عيطق نلعاو نف هك رك يمول |
 لدا هاع كاخا ب نلا لكامكاكأيف بثنلا خالات عرس لوقت اهنا ةتيما لاقف للولا

 - م" لاقف ةعقبلا كاتسالج ل دا؟أع بئزلا هل لكا له ئ]لااولاسن
 كسا مالم و مالص)ارلعول , 3 رس كررت لا او عاصنو تلك مراعشا كسريبما

 ىللا نب قيما >اكورمالسلا ىملع لاق ثبب نحىلو .نهحأ عا ّس لس داكن ا ابارقرعب كس طع
 ِ 2 .رهو)ا نا يس . لسن نا تلصلا

 ل سس قروسروأ هدم السما سوكر وك | لم عبس لس بأ الد تس مال بلع ىذه

 ٠ كل وحوس ص كامكروا اوم نانض تدب ميما يئس لارا
 راك ت سكش برب وبكر اذ تسلا الك سرك كس ال ماس ارضا دوب لس ترج

 07 كامل ثم اك كراس لوتقم كس كلر ارااكم ال سس وث . دس دخل تسي [سيلاو

 - نزلي ليفرلم وق قياوت
 تئاطلازم ملام نخيل ذا خل مرق ف مالسلا «لع ىبنلاب نمأ ةّيما ناكني ةفكل زاره بحاص

 اذه ىفام ىددت له هل ليقف ريغ عبتا نادي رس لاقف ؟ نيالا هل ليف لب لزن الث حامكو
 كيو سبوت قشو ءتسش ان فنا علب نيالفو نالفو ناعمب سو بسس يف لآت اللاق ؟ بيلقلا

 هريصتاتا لين اولو كسر يه) - رشم ينوه ث عملا دمشس اهب تاو فثاطلا ىلا بهذ
 هس هس يرسل وا اص بيسو جوه لب مالسلاو الصلال ى حرم

 مكر َتناو كيلملا نأ د 4 احبعلا ترس نملاو سلا كل
 هس اهنلاداضاو

 مضتهيمل ايدك ش اعف + ىركلاب اسس ما نتسخ
 رقركلاو لكلا ىذ هئايب ىفد 4 مهريخ ىلا اويلع دقو

 مم. ص !يباللا ناز ىف لصفتلاو



 ةام ف

 ردكم نرش كتيثلا داعال خاب ريفيطضا مف تييآ قامت ساتر مارالا هما
 حجم ا خرابلا ييبجكلا مامالا لاله نب لبنح نب ين برأ هند بعيوب اوه نجا امالا

 - كلب ضعرلا لزاتسي ىنلا مظفحم ىتداهز يعرسو تماما تلالج لع

 لبنك هس ركل اينر كول عج ل سوم انو طول يطع حل اواو كسلا تبسم ا ماد
 ظ . تس (اناكاواو لك اردن كالاع هس ماناكرلاو كسلا

 داش باروا سال ترشد ارنب س وم رلاو كسي لؤى ر ورم نيل سا نى رارغل بأ

 10 اب كامو سيروا ب سراب 1 رز ىراس كسور ناوج سيروا توما نك

 : - يفك ةعّربص اهرب رركو
 كردي باو علو د يشب ئاطقلاو يجو رثعسرب مي او تدي نابفس ثيم عام ب

 وقازرالبعالخم نو ةيكت باور حس باك اشم تسرك أ اهكتسورفو ”قازرلا بعد
 ٍ ريغ ئىرس نب ١

 واو ًادلا ىلإ نباو وخلو مير وباو ٌوؤادولاو لس ٌكراؤمو قكييه نب لكل ثيسيدع م ماا بأ
 : - ايلرولع اوس سأل ريو كيلر حرك و رادو كورن ان نب ىدضو زار ماع

 تاّثمام متماقلا ليبعولا لوالا .دبارحهلشمون متشالث تيإس لفكر عراب
 ممر حلا من رق نم نحي لدربالا شهب امش ررادل نب شب ىلاشلاو - حلا يف غن لبجب»
 - ٍضنص لكن م نيلؤالك ل عدل عمبلجيو زرع »لدا تاك لبنح نب دا ثلاشللاو -لقع

 ىنجب ق شمل بابان (هني خم | تملا ذه ىلع طفح احا ملعا ام بدت ارؤر بسر
 ظ ”لبنح نب لا

 : هت تركيز يني شيد اعادت اسد اسكس ا نايلون ار ظفاع اكيلأ

 عونا ىبتكُت ربزحل بنح نب رجا نماخفحأ ٌتراشملا نم تي سلم سار رولا
 ] ] - يبلدربظ نعم ظفخ ناكك لذ لكالر وول 2

 نب اعو. هيف ةفاوهو باح نيرجحا ؛ ةبرل للعلا قلنا لفرص
 ىمهو نبليش ىلإ نركب ىلإو . هل مهبتكاوهو نعم نب ىتكيو يب ملغ اوهو ئيرملا

 كرم هظفحا
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 لضفو ةقفو نر ىيف عمتجا لبنح نب لها نم عنا محا ترام سلف دددولا

 - ةرثك ءايشاو
 انك يامل هلا ديوايجس# لبذح نبل جحا نم لقعا تيأسأم لست ارفف اشس

 - الالم ١ جءاممثلا سب نق ىباتكى ينل اركذ

 . احتيدامعا اريحا مما اكنلا لذ انا كسلا عثاشس ا . نو بشلاى وعجم

 -للاصخ نات فام انج ا ئفانلا لاق يب لقتل قيال ان مادا كامنجس عا
 ىف هاما -رففلا فرماما - نارقلا فرّماما .غللا وماما - مقفل ماما .ثيي رمل فاما
 - تسلا ماما خلا ف ماما ءادهزلا

 ضان نوت هت ظحجالا سيما لي ثيم لك لبثعربرجا ماما يئاشسم ا

 ل1 قام هاو طبل كنك وبا نراك تادتوإا وا شرا ىف اثم

 لاقت ثدداحا شالا الحا ميا عقرف ثتتيلع هد الص هال وسد نع ثييدح ىعم ناكول أنك نيلدسم

  |مخدردا كازج هل

 6 اي يل ناكأ نان لالا ثي حلا امتنا ارقي مسا ماا فيش اشسمم 5

 . اًصناكا ذا مملا بهذ ىتحاّتماش ءاش ع
 7/0 ايكو لينكس لبيد ماكان » كي فان بادادجج

 1 ظن تميصرصخى دولا لب لضم لب هب اقم كاك ابل رو نيو رمال

 ىلا انث نحو انربحا لاق ناب هيف بامجباذ نلَمسم فلا نيس نعل سل جر باهولا سبع لاقف
 كس 1ج ٠ للعب ىلا نب نيش نيس ىلا ىضاقلا تلب انك تاقبط

 |" ٠.٠ .. دبس كيف ذك مال اس تمام كان نجس

 ل جس ل متشي شيسواعا رطب سيدك كلبا ىنسب
 سة ياو ر تساي و | عشب وو كسهحإ ماا
 لوا اوك سار فلا ا ل طيرك ارق قد لور تفم لبارلاو ريك سس لوقا كر سنار

 . اتت ان م ثسا سا لب انوت كد تلت يضاب كي .وككو
 كر تسدد لبا هيفا ساي كاسات لود لاين كيان حا م

 دك نانو ننام يسشدلاب .2 ظررارك اقلام
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 -ماشر كلا 2/ل وق ]
 كتبا كل لوما ء اهتايارف تس لي /لوب ب طعس تو :فيطر لوب لوفود لسا فس بأ

 . قاف اممم ومنا الراس تسمن بكديوع بيا ل بارتي يي زماكتسجإاع |
 عررغدبل مرد ب( بأ ز ورب تاركا عك ال سطل و نا تلويحا ما ئ

 يلف. لود اج تورط تدير ابكر سوربي بأ هس سس
 0 مروا اورو عج انبل لس بأى ك رد هورعلكسرقتاو سا . ىداكت سم تلاكيشإ سعب ئ
 تاك شاعت ةارف باتت يبس هد علا كيش اج عب - ةلعةرسفا لف
 ٠ احئدبتساكغسور ماع م صا ات لاس ثا تلو غيط |

 هو لب هار كرشار وا ايلربص- با, شك نبيذ ىب لي ها كر شا وكس ؛3 < ||

 1 ش ١ د سر أس تشاور

 .اليطر نب لصلاركبولإ اههل ثلاث نيلجرر نيرا امه دل نسا سل ”ىئيمنب لء
 - نانحلا مرج ىف ل بلح نب لجحاو ةلاموب ىنع

 هكسصدبجا ماما لم لد سريه لير انتنارك يتسارف وو نيب هل سرب تسب قربا ما ةقارص

 شما ماا مما ةزئصالم نكي لي بلوختسا كلا هت د تالين ا كب ليس
 هك برام تساروا حمارارساظب لوفود لو تس اب تير شل, صا كاتس 00

 2 رج ءايكلك الار اسوووتاومرلبيب لين بسجن رن ناروخبرلاع مراد هك سرد ا

 نافذ ىدانم لا - يعبر ايس لوب ليس كهل م عر ميسوم ليرلا» باخ
 0 و 1-و
 5 رم (ما تدالا كى راو ىدانم سار سور مجبل راس بع اليوكن وأول كس

 5 ربحا ماما لاكد كس سميت كاسي زان ى دس ا ماماروا كل سئل يفجر
 | يعيق ازواج ل نح ني رحا ستار تارا نبك - لاي زافوكن ول ف باردا سال
 ىروشلاو ٌيعاززالاو الام نمى سنع لضف!'لبنح نبدجا شارف بيبر ل مضلاف
 ' . - هلريظن لل بنح نب رجا و ءإظن >وهل نا كل ذو ّئفاشلاو

 اور فار صتسإلا خم سا لرد ملقا بيم نيس
 جيراقرسم نمرحل ا نم تحل اقف ىيلاانضعب ساشاذ لوحأ مكي اهكرحب كس مالك صا
 ؛ل لق يلع ل نت كناذ ينحل سو لبنح نب لحح) تم | لاقف ىمانم ىف تأ ىفاثآ كرف سام
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 ل تيممعس كج ج6 ادن تنن احام ب تمصسسساو صاصتس منع مس

  جرخ مث لات نوضار كنع ىضرا نكت المو ىناومس مكي المو ضار كنعيششللا
 ٌتلقفامكد ص بساوترعب كس تتيوه وأن كبره عت بلا - ير ني كارب نس )نع

 | ذأمب تلقف ىلرفغ منا هّرداب لاقف هلداب ثلقف ىلرفغل اقف كب هدا لعفام كيلع هل أب هل
 ١ ناجفو جاف انا لاثورمسبمف حار ىف كنان تلفن ليثح نرههل يد لاقف كارا ضخ -

 ٍ هندانصامدّليا دبعابا اي ٌتلقن اكد نيب اونو جرا مما ف سرك سار قليب دع
 ساق هيلا ىظناف ىجد لاه سحاب لاق ترايرحعن ٌثلق لا و تبيض لحس ايلات ثىل ضخ لاقف كل

 - ىيلارظنلا كّدعا |
 ل كلاس رئيت قو كس تافو لوب لب يللا جم تسافو كس رمح ا

 رش كبح تفك نأ سس هراجزان كن ادسؤسارب ربا” مال كارول ب ولإ بج
 ْ - كوب بيكر لس مز انجل يمرربرجسا ملا حس تزل تسسوب سي

 لومأرلع قاصلل ىيف ٌسانلا ماق ىلا هضوملا يم نا ها لكوتملا نا ىنغلب نيس ارف رولا ش

 كذاك اه سز طيران رج ارك تسبب لست عاكسا فما اننا سجنو فلا ىغلا ماقم غلبف لبنح نإ

 ] كك كرب يش
 اذك-سوجللو ىراصنلاوٌو هيلا نماّشلا شعل بلح نيرا تامرعودملسا اكس ولا لاثو

 الصاج بيِنقلا ىف ىدونلارك5
 كريم .احتبشسعسس تدم. لم تدك وجو لكراصلو دوبي يالا تيا كىلاكرد ك2

 بي ندد ىلا وو ردلانو ب ناداني تنس وبكى ز وب ملم يني بز [ت اكيد كل
 بس اراوودردوكت سباك اى زعتر لوس ىو تساب سا لب دعب .تسلكإ يع
 انه لثمعقي نا لبجي لقعلاو ىنح ىو لاو ىناكرولا اهب نفت ةركتم نياك ىحو ب تكل ىبن ماما انت
 يدرال ا انه لثم عقي فيكفرثكب ىنواوهام لقن ىلع جاو 2 فوت نعاجج ديور ب“ د ارذب ىف ثددادلل
 ”لبلح نيرا هند ادبعىل ارابشا نم اوكح نبنلا لبلاد سعلالو لجحا نب ل اصاكو ىز ملا كي
 . اننا فنا شع نموحن نوري نا ىخنُميفح ناكل سفناشح موو ساو هذا وف لاق ةريكت اي زج
 ظ - المهلب انح تاقبط شماه

 عر ال تنقو كلام كو كسدعبت تافو ردا سيلتا والا عسر تردالو عربات لح مل

 َش "ل سمس ويممو تدورعمر بكس يداغل ل أورب سويس لوالا
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 ساي كنا تقو كت او لرحسا ماارلاو ليسا سرك ارق باص سر از بحاص سرح ا م ]

 ٌْ دجال انكهنيبب لوقيد مينبع فدو نيضي مق رعب صحا لعب ىتبحم اهيل ةقزرط ى ربو ارك وجوه

 ثلث؟ ىمازت ام ىعباي لاف تذولا لاه ىف عب تحغ لش ىزلا أنه لثلا ثبااب تلقف تلم ثالث باكا

 | نك بوم | ىتح ٠ وفاذ ىكتُم لج اي لوقب هلمانا ىلع اضاع ف لاجب اق هّذدا منعل سيلبا لاق ال
 - دكفم ١ جتلبإندط تاقبط ىف

 را عرش ة واخر مهيراصبا ف عورمدعمس لل عو مهبولة الع هذي متخ شخ
 - لور ول سس عرش كة يثالا ان دبع لع انلزف ام بيب م رمتنكلا هرو اس

 بشن زووشم - سواطسولا شتا مب. عبس ن صولا تيك تس عسمنةدبجس مناك نضأ
 دوا دوش ليل ابا لين تير عو ربا أب . باظخملاو اريج دبع ردي ركن لاو

 - مف ارو ند ناكو ىجويسلا لاق ٠ نزئاتسسا كس ناو ىاسكروا
 و0 ص اطر وا .نورومشم هرابز طسوا عاب ور اوبا يحسم رب صسطسو | أ 5 م

 لاق أ شفطالا يروبدس فلاخو بس سشرغأ نمر صادي ثم ريفاك + نو هوو دام يرق وبرك

 ١ كا نيبوببس ليل نسحلوب اوه ىمرثملا كلم ىحرن ف هدا ىجحر ىتادجل
 نكي و ىلابمنمملا لاق دربلاو بلع ىلع .ىوحنلا لضفلا نب نايس نب ىلع نصر ُ

 جرتنو ةالثكس قدس رصم مرا ارعش لا>كواةيشس تقتص ىئطعام خضاب معلا يساهخالل ياللا ىف عمم
 نابعش ىف ارغب أ تارث بلت ىلع رضبقن يللا جياشلا لكا نا ىلا لاحم قبض تناكو مدلل بلح ىلا
 اهم مج'تيفاسل ءابدإلا مج ىطويسلل جيغبلا ىفا نك نيناقلا برات لذو يشلغم

 ... «ملجا ناكريغصلا قضخإالا نإ الكم "يبي رجلا دارا ف تاق ابركذد .قيشبلا ىلا ذك كن
 | يااارب حس روس سرك ناتو ركن اكرر ومس ضال ىلع داتفش نيطنتاكعلجا ناكوةيغبلا ىو

 مراتي اور تسمورعن بم اسمو مخي ىلي ءامكل ورتعم | اهتعا طسوا شح . اعز سرج سس ليلخ

 بك سن ايباكط سوا لسضحأ آل مذ شارغب . نسعي اور تس سا ىف انتج اموبارلا

 رص ار اسكس وأ تس اس او ردن س2 امك سكش يو ريس ا اوبن ورظانم سوا شب اسكس ا سكاكويوببيسم

 ينباع ايكو نب حس ليغ كرظانيرداي صفت كدي اوباوق درج ينسب وبميسس
 تكسي ومس نباور جاوا ف سا كاسكو .كسمدافتسسا ب كيرا. سر بجيت سل اكس سنان ك
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 9 يل رودرور باو هساس كن اد سدد تارا لاك هجر درس اسكس

 -ةرعسم نب سبعس نسوا تا هندأب باررف حسحروا امير اب وكنا فسم اسك اماني ريس هزيال

 لوب ريهس الل وب انما ل م باف لس لاسلكي - دبنحاملا نسجل ىنتفاعوملا ماقف م ُثلقف
 ١ 1اس لوب .ديتتاساو اسال .لود مل ب تييسوا اس نبذ انتسما ك

 رو ييشموب لس اسكر ين _ هخ ةحكر تعا شدمب ىلا ملوك ب ثيل نارا ىلاعم باتل نت(
 / سىب رض رعى وا كس مودي بسأل. هيظيرانيد ٠ لبي تيرجا ردا ىسري يوببجس بانل سد
 بو فرط باوك بيسان كس نضع سب ءادشار..ىلاحي ليو لرواىسل بانك فس لوس ربل |

 اهصورن بايهاكمو تس شل رج ما و ناب ماما ني امايك هدايا اكسرك

 جتيفايب ءاب دالا مثيلا زك . ىلع مسضرحو كك اثيش مبانكىف يبوببيس حضوام بسلشكاكسضض

 بوس لجر شفخلالا ناكو لم لس انرف ماعوللا .هسيرولر يصف جرنان ا لينة اورلا ابنا - اثم

 مزح ملكلاب سانلا يعإ شضختالا نآكوربملا لاقو سهفن نب ىلا اوبس تيلقلا نم تفنص هو يرمي
 || نا, لرحملاءانبا ملعب ناك ناه ضخ نا ظح ابل ركذ و - ىبه نم ىلع ناك مش ىلإ مالغ ناكو ل سعب
 رم الاكس رطل تافو يرام" .بس ىرنر اخي صا نس. نا علا ابا ىف ذك . كالبغ
 1 ' ردع اقسى ول لضو

 . لو رولي لم كايب كلر وع س عش تاعطقممورعورملا هد - تكول
 - ىوحلا حتفل اولا حب نامعوش
 5 ارساو ريسبوا نأ اثذو ,يوغل تءاكلابداص , عررا /ماما «بسدا قرص «ى وجر ومس تول

 /10ن اولد بداص ذم سور ظل دبس لما لوقا لع ترص تسبب كم ولع مان لير ع
 بارا مولعه سعر يشد اكراعش ا لعرب توم نت, سب عياش ل وا كك نااويد عنادا
 ] عاج يبا كايدو - سنو عد صن إب اكتيرامد كنا لم تلعرإم - لو تيب ىرعاشم
 | انافتاىران لعبا ىرجر ومما هخ ناو قبتنببا تو ساروا خخ تسيراسرب ترصووك يلوم
 | ىعوباوت هك تسد باجي زبا .ايك تقي رو دسك اكدر ص تس نر وا سأرب كد
 اّمرصح نوكت نا لب ًييبز ترص ىا ره صخن نا لق ةيا ور وصح تناو تبر امك
 ىف اذكيورك وانا يكذب لستسرارم كاتي رصقم . محيط بق بنعلاروصحملو
 هكسركر ايتخا تدب[ ن اوف سن ىسراف لولا كاوبتمولعم ببجزكق يتززبا.. ةلص 1١ جن ءابوالا 3



 لقارازملا ركز

 ليل ىنتيرب دعب تاو لطب سبع ب تجد الامديلبم ا دركي ح نا

 7 اىرصب مالا دبر قنا سبأ ةيبرقم وان هل سروره شم
 05 يلع لاغ علت ل ا لملم وير ىحسي ولا

 قتيل الو ريما مروط جي هليل كن لماكو بسوا

 تبا لع سير اب كس تس وو بابا جن - دل مرر سل انرب هكا ىف

 هنم ضدك
 ةرساف نكن هن للع ليل د ؟ ىل بنذالو ىنعشل دْنَض

 حلولا ينبع لعٌتيشخ . تيكباتم كتايحولقن
 ؟”تاناهكرت فناكامل كارسا*لنا ةفاخغالولو

 هس ب تنك لس سراب ك باييشمو ع عرار مست تلا

 باحبسلا ءاكب اهيلع لاطا .؛ ِ حبلا كد نسياوخ تيأس

 بابشلا بما ملف + ىيّكلىف بيشلا كىك لذو

 كييك عانصلارس .لرزراشا لمثل صئاصفلا سري فيناصت قب

 باعت : / نبال درمنو ّوصقم حرش د اهم اساور ساما ثايب نلغنس عرش . ناركولا

 و ضررا ثلا بولضتلا ف علا بانر ضل كايد خا عرش - ل ىبلس لاول د حرش ,عيورعلا
 وريف زاوثلا حرش برش ا باتل رداونلا بانك رييبرعلا ساح - نوما .ظافلالا بانك اقل

 لو دوحام تسءابدالا مان ب كس لوي انك - ورب

 تروق. .بيوعوم ليصغن س دال ص ةاورلا ءايناروإ س اللص ١ ىرداخ عيل انربجرت 0
 لي ”ةللطرفص»» زوم دا سموا لتس دلت لرش. كوز لي

 كس برعم ب - بسدرشش اب لف ورو ري رشساو لا ل اوبل اهتسا ل 00
 د روك ليات كرام لاقط اب بكاسملا نبا

 رش امر ىلظنمل خي او نب كلرسا ملا نب هدا لبعيوه
 كس بأ قول ٠ كل تاربا اول راع رسم كرا ماما كسب رب تسب بأ

 اركب ةجرلا لزغتست ىنلا يش لك ىتن الجو متمادا ىلع مجا منال سك بزر يسر
 ظ شا - منيب ضخما قا



 لفل ا 8

 رك هرم يعش تكلا ملأ قرون ايفس سمي كيرطلا قر رظيطولا ماما . سن نينا حرئاسأ
 وي ايعبنرب ليضفتوا دم نيا ناطعلاى 22000 سل نطو لوول دل . سدر كت بنار

 . كح تاكرباو تالاكلا بأ . سةر باور بأ

 نب ١ لاصحخ عن اولاعت اول اذ كلرابملا نبا باربص| نم تاء اججب عمنا لاق ىسيع نب نست نع
 رولا تحاصعلا ٌمعشلاو سهزلاو يفللا ةوخلاو بلاد ىقغلاو ١ عمجاولا فن يذل باوبا نم كراسلا

 - بارعصا ىلع الفلل ةلقو مينعب)الم فر الكحل ةلقو يرو ةرشلاو ةدابلاو ليلا ماقد ث اصنالاو

 امان مدس اه اًرهاز اًملاع انباع اًهيقن ناكرشل ار د ريب دانيت لبأ

 عس نكت تل س دكستر ام

 اهلاحو اهدوناهتم ساسدقف ؟ ةليلورم نم ,ددا سبعراساذا
 اهلالهتااداهنمجنامهن ةردلبلكنم باصالا ىكذاذا

 تل سابملا نباو لسن نبداحو كلامو ىدوغلا تن مقالا بنك ارف رص نب كلا دبع

 بماضصاىفك بلا كإ شق مماماوبا - نبياس/ل طابا كرا /رابلا نب تس لوف ااىرا زف قاحساولا

 - سانلا ىف نينموملاربماكثمب نحلل

 <تافلا اهكل اشم اي تساي ه - نوكووأ هك ل فل ورقم كابل نب بج

 ارانب يرق اكد اند ناك ركب - 0 دىيدببشسملا كورإ طين

 تاما د الاه تيروك سا ليث هت املا با ملام كا ناسارخ ركاب نس سوكر ؟ --

 مي ظفام الم الملام 1١ج .ءاعشلا تيب نق ىلا نك - بشلل و طوسلاب ل سانلا حجياكىنلا كي اه كاما

 ى رددت لقول ود رف روث نابفنس - سيكو لاوحا يصف بسام اال م جرءابلوالا يلج
 ملعلاب لضب نم خت مناف كارب نب ٠ لذا ف كابل ا ديلعام ىلعمايا تشل ةنسلا ىف نوكأ

 - ىلع به ليد بحل ام و سني امإ و ىلع به نبذ تومباما ثالثب ىلتب[

 لاف ؟ كولملا نمف اهلل اوسع ءاملعلا لاق ؟ سائلا نم ناهس لالا وبا ل صقل

 ظ  ميردب نوشيعي نينا لاق ؟ةلفسلا نم. ايل ل اوسمج  داهزلا
 6 راع - كت د فدبإ ل رود ىكركباوصا خيارا برود ح تعيب لإ ثلابلا

 لاقت كرءابملا نبأ كلذغلش رةلكا ةعربلا بحاصلنخ ٌثملكأ ام تس لي باص كس ابملا نبا ويس

 ازم ل ذا مسن نان عربصي ىسنل3 لجبلا ثرعاذا بلو 7ا/تلكرارلا نبا امون نينالث كّربكإل



 هس حير اهشا يوما ل ٌتءابملا نبا

 صل بحل ع ىف ىطنم نم قد بوت دز ثرممصلا

 ىنيمب نمىرعلوقلا ىف ؛ ئكغلاب ع ةيربملاو

 ينيج ىلع ولت مس 4 ةمائرود ىتفلا ىلعو

 (ميلظف انك

 ةءدصق كت /رابملا نما سس حرم لة فيطعولا سس راو . اتسم ى زي وأ أت فبطو ماا

 عم نأ جب يعش نجلس ج 7

 ٌمفيذح ىبا نيلسملا ماما + اهلعومودالبلا نانرفل
 يف ىكب اكو نيبرخملاب الو ؛ ريظن ىل ٍنيقرشملا ىفاذ
 ةفينحوىلا لوق ٌدمنم ىلع ؛ لمس 00 ةدعلف

 فانك بس لوب س سلشلم ناضمرب هان تاثو ردا دس نم مللشمتسوازو لا

 - ىتزلل ظافحما

 - روكي نم ليو ك ديثلا ةرلوب هل >ولوماكداه دذوبألدلاو خاضتاك - للسكىلإا نبا
 - 5 ييسقفلا ىساضصنالا ساس نب نيحرلا نبع نب نسخ وه

 رمش ”دلطش  ءاثو . كك قيفضو | ىنط سؤ وك سأ لوم س جكس سرالو كلاما نيا

 عيكس بردا عطل صامت ريغ وال نيس حن ىلع ان: اش اف ٠ لوب سضرفوك

 نمسح فن ناو سارق ل يري بانلروا تشاكى يذ ظفاع - يكس ل صا ملغ ريغ مب و

 - سائلا ىقنا ثيرخلا

 ل روك ب رب تاناقمو رعت م 0 ريا رشا مير ”ةقرطول |

 مك سس تاقبط ناحساولا سس ءاطلا قو ءازلا مكب نطو نن.تباث نب ناعنلا ةفينحوبإ وه

 2 0بلعت ملدا مت لوم كامو ىسوز نب تباث نب نامتلاوه ا

 يلو ااوبداذ اموري امثب امك ماع كيلمتروا اهنا تس لباب لبا اب لب اكل با اطوز دجاك رفيفعول ا

 هلو نادل تلح هيب لي تسدغ كدنعشاى نب لاتررضعي اوما رس | مالطا تساي ايم

 . تبداجب ليعامما نع سيل الا بيش قي ويترك تباثتم نا ارف ثأر كاعد

 د طق وب نيزعرق عقد امهنهاوراعتلا سرافءانبا نم نحس يفينح ىلا



 كفالاوجلا ظ 00

 ؤ ِ ناب رزرلا نب ناهتنلا نبت باث نب ناهعنلا جس ايل ايب لوب, بسس اكهيسأ نس عب

 كود عياندا هسصشنم تمدالو ربان فبطوبا ل تحكل نيو مرو ردا لب عراتاؤبا ناكلخرا
 اضتلاوط نسر بلآ ء امم امور | ركب سس السا . أبد هز انجاب لك يسأ هرملش
 كيدي رسوتت لو ةنس نيثالث ننمرطغت مل ثلا غو هذدا كمجتسدل لاقو ابد كس ريكو هراميورب نوح

 كس داحس ليلاللا بيذمت - شددإرز تسب اش كي قدس نوجا نم ليللاب
 ظ -: نبي كس راش نيب نورد اشم

 دج نب قلك هرابو نرش دمج سرع نبا يلوهمرلت - ىيرسزلا باش با رمش لوم عفان

 - قلاقترش امي - وريف ملا نير وصنم  وور عنب ماش. بيرج تاعي عرابي نيد اطع
 522 ُْئ عبو ارا ركب رص رش 2 هزالئرج . كتس هذ ل تسارع 7 الث لس بأ

 ئ . للاعترشامبت - كرابملا نر شادبج حاجا نب حوكو + تعسول وبا - نسكم
 مطيطولا كاد سوبةيحرارظأ ترن بص بييزتلا بييقت فس لسع جوبا

 كد اعلان آريس ب جبس بساطلفو لطاب باو زاك ءاططرومججل وق ب ناي. نو نير
 امعدرا ىنم) قناكو نب تك يووم اا .تاة بأذن 22 لتس عرب لوس و سمبل شمر هس

 دحا نعزخاي لو ليفطل اوباو سس نب لهرسو لؤدا ىلا نب هدا سبعو كلام نب سنا بوصل نم
 جاب ىلا نيءاطع رعمسو كلام نب سنا ىأىم م دمك نس وابش علان” دارغب برلخ _ قلشا مهتم

 ركرباد قيود يولد كنون او ئطقب او و ئدامشب برطخس برت[ كروب ىجلاثك بأ لاعب

 - كوري يس

 نئيدص باونانرل بس[ زمت فسم باكيا, بيكى يف ىالقش جيبو
 عك لب مقلعلارهبا بان با بصاص باو : كسيرارلا اكبر عل ر وا ليلو كسراكلا سس سا انا

 نأ .ةيفنلط أر لع ه ضجر صاع ناوشمي نحلل لها قاقتاب ةباوضل نمار حارب ىةفيذحاب انا سب
 هققلا ليل اتم نكي دب سأبال لب سار ٌنيحمربا - سلب( زن لح ظيطولا

 كح” مب أ 6: ىهربلا سدح نبإ لاق س تمام نين يددلا -وريغو ”ماوك دابر إو
 لايعدففلاف سانلا كا سمن ارف يعثاشسمه اا هس انامبااكتسما ليديا نورد

 نلاق عيكو نعو .ةفينح ىلإ لابعوهف مقفل وحب نا دارا نم ضيا ىف اشنلا نحو -ةهينحىبا



 -اهلمتدال ثويسلا نخاولو وش لكل لعهد ءاض صرت ون ناك امنامالا يظح ةفينحولا

 ظ كسر ويجب خب نص ناكوكد كسك سورا ٠ روم تسدابعثلويزر ىوتتا كيب
 م" كت كاملا هسزركس د سبا زور سوا .هتاكزرك وسلا ركبآ عسر راك

 قا! تع[ اب رم منا د انكايدركا روكي راك 1 تبل مكاقيرالا تب ”رفرطولا ماما

 ْ - اهترنروك

 || ىلع هد ساق ةفينح ىلاب تم سف ةريبه نب سو ليزي لس سا لاذ مصاع نب جيب رلا نعد
 نرم ّنلعرش ا! ىق.لاو ”غن اكلافو مننرإلا ولرمايهلا ضب ىف بو طاوسا ىب ىضف ناف املا ثييب
 - 0ضيلح ىلا نلعمشرتو ىف كلذركذ اذا لينح نب لا ناكو - بررضلا

 كسا كس بايدانبىناقاكبسأ ايي د انهو فيطولا سن يشل مار وصنع ووعي كسا

 يب اكلونب سم كس كى اهيمح او اتبسأ .كسوتبرورض ى طاق: احبس در رصلم ا دركراك

 : د »لاو سل مركب رعب كيسا ل اوك ريك كس فيولا ل انكي

  لوبب تءاثو

 كو الاب ة يروصنم . لور سأل يافا عاق مايكفي ملكي تبياور با
 . عج يانا سيونانال يربي كف غيط سب كلوب

 .ك ظني اجا رشد ابل 5 نوم منكروا اذا طلو ينس مطيطولا مارا

 ريصقلاب سيل لاجرلا نم تعب سّدغينحولا ناكل ارق ٌتطعسولولا ٠ مح ل رز اعئتس هدابزر طع

 - رس ولدت يا وط نفيذحولا ناك فعج- نب ص لاقو - ليوطلاب اكو
 ك7 وتورم لع نوكو نا اكل ؛ سأذكر هربا كيكو هك رلقاود كسيرب بأ

 رد“ هواي هدانا ىل كب أ روش مضت قوقنو تدان أد دل قمرا ز ثدي د ىق

 ذنمقثالص ٌتياصام كك ل ارف ”دغرطلا . سل لب تصاب اس ةراتا جازي كسير ترشح
 نابمألب لع عدلا تول طلق قا ىىلاو عمدل تيفغتسا ال(داج تام ظ

 رعوملا اين للا لها ملاع اذه ابك يروصنح تكس اي كيروصنه تلو غيل ٌءفيطولا ظ

 ب نسملو هه قف ىف ةغيذحابا نيلج را( ةفوكلاب محا سسحا م يا رف لك نرعسم
 . ةرهز فلاص

 لاما عيسو عيولابا هوهتم قفل وعم ايف ةفيطحبوا تاكل ارث طا يعبب ليف ١



 لؤطلاوجلا . 0#

 - تممصلا ىثكساهنلاو ليللاب علا ميعت للع ًٍلوبص قيطي نم ىلع لاضنالاب زعم
 - مفينح ىلا لثم ىقفلا ىف تيمام لو اررف تلراببلا نبا

 - ينم الص نسح "كو يفيذح ىلإ نم ىقذا تيقلام سب اف و
 ككفورط نب عسم ا 0 ةعابن أت ارب تك هوك تعكر كأي كتاب ىر اس ىعجك ورفعوا

 تسلسل تا ىراس < اكروا .بتسا رج امن حس روضو كاع اس لس فيولا كن

 - انانأم يو لتراب كن ولام لك تس وراقتاردا كس كرك تسوالناكن رف تير يك

 ةافولاريلوك رفيبطولا لس ةراميدب نحره ف>لك عبس رهف ىلوثى نال عضولل ف نارقلا ةخد ١
 كييك شوت ملو قدس نيثنالث ننم لطفنت ملت فيزحابا كل ءثدا ضخ ابار ف تلو كل سكوا ايد لسن
 تساولصلا نس نيج اواّملَص ':فرذحابا نا ك|رارللا ننا نعو - ٌييدس نييعب سا نذم لسللا ىف

 ٠ ظ د نينعكر ىف نإرغلا عج ناكو لحاو ءوضوب سنجل

 | لان صتل/رلا اكو وتاو م لضاو لج تار تاكل ب تكة مكن ررعس د ارز ثيرحبر ورشا

 كنار د. ضرا .اكدنس يب سد نب لآ زيدل تاق .تسإ هينا سم
 كن سا كسك وكر يبا دكيكلايخنس لم سكب تدار إل يوم لوطا اس ل ئاوا
 | بن قاراس حري ةحّرب ب كرك د عولرر بدا ابكت نع صاري يكن ارق ثلة حر تع

 ظ - هحنبغرطولا هدو يكد بسن وكي دكا ناحل ينل ري تسعير
 ] تالا كل ةكسمار كار عر 5 2 ةرورك ع رض اننط]ضايورار قمع موا يل لس يأ

 ظ هن هن انببىيل ادعو نوميشس نباط كس تسد فاكس ارز طي زيكينابج
 | كاكو ىناوخا لل لاضفاالا نكت لصلاو ربل نكي ريو ةفيذحوملا ناكل سار ئتار نب سبت

 | نسم لولا تنس نم قابرجلا عمبجيو نفوكلا ىلا بليد تعتم الاه ىرتشبف دادهب ىلا مئاضبلا ثعبي
 1 - ىبلا نوجباتجام ورفوسكو مهي اولاو نيثر حلا خايشالا اوحأج ىرتشمف

 هدا تسب ل اضن كي أل اعرب -اهاضفات محبا حلثسي داى كئفينحولا ناك ف سوب ىبإ نحو

 لاوحا كيسا _وريغر عفان قش تس نير يجو طربس ظفام لش حارب امن ء الع تس تسير ا -

 مقرر | لاب ةفيطعرلا [س تكلي !.3 نارعنلابتالم ىف ابار وقع ف اثث ف سول نير 27

 ,نعد اوفر كلامنب سلا - لو هس مانكس رباحستلا سس كه ئرفيطعولا تيرايرن نت جايا اكرراحتلا



 لفألازجلا ., م“

 ةعكلرب ادلم .ارارم مشي تراب بضخ ناهو حنخلا لزنو ةفوكلا كلام نب سا مرق ةفيذحروا لاق
 وثيبرط نب نو كلام نب سنا مثو  قرهاو قباوصلا نم لاو نيل عمم تفيذحابا (امالازا + لي

 و !ؤ وا ىلا نيندا دبعو دنيا سبع نارئاجو ىريبزرلا زجل نب ثيراحل)»ب ندا سبحو سدد ؟ نب هندادبع

 . »1 هلع اضرب جتني ّنشناعو ساسي نب لقعمو حقسالا نيّةلْثاو
 امتباوصلا نم ودبس نم ثيرحلل عمد ةشيطحابا ناو سلم مع ص حر ىف اشسلا لي اخضرد

 ىف صنلاو اركثر دو ءايضلا لئاوا فطيس يبا ص نير شموخ ّنسلاب كلم او ىتغملا ينم ضاوا ىفطسب
 ! - نأ ةفينحو احح ىو حرمه ةراوصلا نم ينام ىتموظنم

 22 اوس اك سسوس أب ج. سيل تسب باو نكن يم مان شادكر سما
 . -هلا مج ٌنفينح ىلإ قلح ىنعي زقلال كاتبوكيرع كنار فوت

 للااجاتع نامل اً مههاربا ناكولف مفينحاب| نيلاجب كيريصراب بلا كو 52 7-6

 ] مرو لال ماكتب نإ 02 _ ايامتسلا ع

 اال لوما ء هك نيو تصر حس كدت وت بلم اراك رس ليرك ب كدر رز نبدا

 | 2 مهالسلم ىلتأنىتبقل ناذ ي ةغينحولإ ةفوكلا لها ّميقف حاصلا لدرلا ناحل
 .سضع لاقت ةدابعو ليل حاص كاذ اارفوقاومركقاك د غيططولا سار لك وعر شادبع

 نم عرب عوسولا ىلع يل اذهذ نوعا لاقن امض عج ون ”كىقرووبلا لوقبر نا ئاسلج

 1 - نع عت دو ةأطخررصنل كا ذالولو نيد بحارمالا لوق ىلا لوق
 ركزي طق رثعممأم دل راع لإ نك غيذح قال كلا نسحُم هش ناك مناف يلو اولا

  كلاع تأ ىب سب نيب

 ىد غراططا لتيوه كة شيطعولا لا ىسك ع س كك بع ترتر بكل كورت
 تورياكريفا|ماملعلا بون وم تفوكلا لها نع حئفط لل |بايرفرعب كس راج سا لس لوم او
  كللص يربهعلامأمالل ىبادصاوةفيلح نارابخا بانكىف اذك - البا ىلشم

 ةنيز حفرثالسلاوةالصلا يلع لاق كسل اكتسرظنز] فيولا بضع فره شيد اعارو رعت

 منال ةفيذحىإ لعل وجم ثيبد لذه نا ىدكلا يظلم لاق - ٍتشامو نيس ندسااينددلا
 ةفيذح ىلإ ورىف ناسحل تارينحل «بايكأ ىك رج نبا ىيبكلا تلح لاق لكّشدسلا كلت تام

 !س يشع. لور يثب يمس ككرفيطولا مارا لينشيسزم حيتروا تلي عرطاىسا - ناجل



 لقألاولا ا

 لا ءلوانتل لا سنع نااينالا ناكولاًَع فره خوعسم نبا نعىناربطلاو ةركره ىلا نس نازنبشلا ىوس
 لج ب بهل يلا لدع نايثالا ناكول وره قريبه ىلا نحل سم غيب يس ىفلو - سيم ف ءانمإ نم
 عش اوس | هو ازععث انما 2 لور سامر فيطولا ماما قار صماكس ا - هل واني تح سرس ءانبا نم

 ومرظطالب ١ تس هاا تن فيو (ما له ثيسدم سا بور رو قرت بالزي قامو 1

 0 سم خرر اور

 ”ةمغيلعابإ نا ا لوب س ل المكس تافو كرش امج رطيططول م

 مس مف حق نفيذح ىلإ ىلا مف سوقي ىلإ ثمعمس لا ىجاهملا نب رن نعو تاه ةمسلا قس
 ىسفن ىلع نيعأ ميش امرمل عل ىلا لاقو اف تره بش لع ركاف برم ندا ”لافف بررشمل

 َ فحم نا2> وقع بانك انك - دنع ىل خوف ىيف ىف تسون حف

 صب توب فيناحولا سحاامللاق ىدايزلا نانسحىإ نفذ لوب لب هرج تاثو كب لآ

 اس الصخر يم ةربره ىلإ نع ديس رم لصأ وهو تشن ويل

 -ملسمو لجح| ما لع - لج اس وهو نب حم لمعلا نوكيام بيرقالاذ ]
 لاو ازا هزم و0 ني باونف سكارف طعفيعولا كيلوت ي ل يش 2

 يقلك وججرل وت لوم بيصن تير اين كهل اهترش ارمي كلاي لد لايخ يرعب - ع لتسرب
 س ةلعريرص اب تا برز لاب ازي باك نب ند“

 اع ا لسد روز ل ا سه باب ريك د يعبأ تسر
 كس بان تريوو كرب تكالربامو ليز ص ردم ماشسر ب ضوبلا رف ذس ىلا شاوت يكل اوس بح

 . : ىشعلاو ةارذلا سب لاق نم ىلاغتو ىنايخبس لاقف -؛ كبس ب تير اهي رك اك كسا ع
 َتاَحْبَس ملا ِدَْمْلا احبس رك ور ماحب ٍسّبكْلا ييبكلا كاَحِبَم
 قلل َقلَح نمي سحيم لَ حلا سب م كاتب - يك رجخب داتا عا
 اِخميَل يلا احبس - ص نشيل قدوس كب مَعَكَ
 اه خص ْفُكَوَل َنكيْرْلَو َنَلْوَيَوُلَو نير ىلا قايم - 0012 ةجولتم
 -١ج لظثع مانع - ىلألع نم

 ل ا زر ييضأر تكي ىراغل انبي ل نب فانني محاقلا نورشنا بتاج ا ىراث
 هس لبي ميسر ا أ لسى ب ثدو . كسا ولا تينكل أ 5 را تاركا



 لفألاوجلا رياد

 م. رثب سى رب ىراق - ل ليش ىوإر سسسود - ل تبا تسلم لولواردد كرش ميري با ىراق
 - ممن ص رسم جر ناكل نبا تايفو يل ارك ل ب تااذو سم سكس لاس

 [اناد نو معرس اسك اس سلام سكئ زب - تطأ ه زب ىلإ لكارع تس بيوض ىؤ
 رواة ايل تسرق باكل 2اس تسب اور ترثلوربا ثسداار هارب بأ هك

 000 ارقد دابعن ب لمش وو مس طفلا شارع لبعما لو ( قيس لوبضواوو كس هيلع

 ش 4ك كرك اك لولوو كاروا

 ظ . لاب تانو نس ملل ىسدكشروا كسور ادبي ني ملكنم سر وم بأ

 نمانةمز ىلا اذهاولاذ زمزم نماهنماوقز امك تيبآ شامر ثعسول ول
 - روك ني عرش هذا لبق
 كيس ثبرلل ا بأ ث عسب ولا -. لللاعت هذدا مجرم ننسح نب لس نب بيج نب مهارب نب بوقعيوش

 ل دعا فأتت - نو ىل هس يدعس ترضصرب تفس ولا - وربك خير كس فيفعولا ماما تشعر اوبا
 . لن تزابا لتكن سب سينا سمو لى ةسرغص كسور فام نستمر مابي ىف

 اكعلا كس نيو مر طعلروا .اهثو ١٠ج ءرثثك سال ماربلا ىف اك نبسلاو رايب كرس لانكا ريع

 ملل قوتم ىريمصلا مامالل مباعصا و ةفيذح ىارابخلا بانك دوكنموهاكهتساعكلر تع مان
 نسر, ومم و مل ف ختساذ قدم عج راع هلا لص ىبسلا ىلا دعس ى لج قا فسولولا لاق

 | نك :ىهمملا كاان نم نهد | ىنأكت ىبلا ترظناذا فسولولا ناكواولات - نعايسلارلا انيذ زىسملا كلتف
  ىريمصلا ماملاركذ

 نام ماهب «سثسكا تس اور كش سرع تفسواو با - يسوم لم ملل تدل لك نعسإا ولا
 نأ يد ليي بر او سرج باردا . سمع تريكو دبس نب بك « لاس نري / هورع

 قا ىراهب نكي انك بلاط اقف ثيدع سس رار سودا . نإ هرعت ساو هرم و يعم

 ظ ؤ اذ تكرم
 شاعملا ىلا جان كناو ىوشم هزي جغشحاب| ناذ يفينح ىلاعم كلج ن نما باب

 سيم فيطوبارحدا . اور عام للتر دب سل ار ردا بل ط تسمو لكى راب ل ار ب ركام

 هك انبهذس لم قون مو كى رضاع يفر فيطول وق اوورطاعرعب كسك د قلل ب بج. كروب لكس



 لمالاوجلا ظ وعنق

 هكس ظافر و ور تسساعر سلك سج .اهسوبب رض امانس صو 1 كس اطا كرلا وردا شاعم لخُش

 ومرات شيلا سو از سأرادقم , هلك مور وني ضد ليسا رهكدد ا ايل راشسا مدكب

 لي سرد لس الج انداتن درت اوبل ا يبجروا ورك ارشد يي سروليارفروا دق
 ةجرمروا سري رشد بسأع طم - تح كركي و سد مكرووسدعب كس تسد كك سرا | رانؤرطام

 . بانك ىريصا لاقانك ايي « سور زمر قيامك
 لدغ ةبارز فسروا لبس هو .تتسايل و صقردا كي علمت تلح سا فيش با ني 5(

 زيلع لوصو . (/و يسلق وصو تاي ل كس ىرددزم نذل و انو انتا اهملاو كا اك اوكي

 | وت قاوم رمووكرثكا رطل . تاج دريد بكوب سو قلع فبطولا دنس تاج سكس إ
 لإريب - سيتيد انس ب كيلوسو هير كالا حليب سرور قدسردا بتال وم قر كالت جن لاو ىريم
 ررغ كقلاووت و لوط , 2 بطرد <سهروا درلأو رميا تسج ٠ انس: ال سدو رفع عمك ح

 و لزغم نم ممعطا ام"( وش ىل سيل ميتب ئبصازه نا اماروإ لت باك يسرا ساب كس طيعيب
 ء ظ - ىلع من دسفا لش كنا

 ىل قتسفلا نهرب جارلاغلا لكأس ومللا ل عتب +وهاه ءانعراب قكسا مبابفكرفبطولا
 : 2 تف خلق زم كلنانمل تلاقف - جز وريفلا نوح

 ًاطقلوض ارح كس سا اب ىص اترك ايلركل لضب ل شروااكر كوت سترك ل اطسولولا

 ىل لاقن جزوريفلا صح جذولافب اذا اجتاح سب كءرميشس نور اير فل فرو كايا - ايل
 ] - تو لكىفانل عنصد مناف . أنه نم لك

 ل اسري عع ولا كأي ف ؟ يتسن ايكبس نيل ايا سا ايل عض سي
 وعفني ملعلا نإ نس اه لاقت اهكيرصتاكئرلاو لياروا رف طولا ل سوو نكسر طركسم نوبل رو

 نيب ىظنب كام ىلقعزيحب ظني ناكر قل ةفذحابا «ندادح لاق مث - رخال اواين للا عري
 مانا - نو ملاع رب ئين لعن يوم الئ/امت سريه عموووبا لت تركيا ”رفيطعولا - ىسأر
 : سف يي ثعسورولا توزن كس نير ثيرحلل مرعبتا فسوبولا ناك بكس ارق لزم

 ناك عرض ولا لاقو نفث ناكن] نيعم نا لاتو قلص فسوبولا ناكني لما نب كعلاق '
 ضر مالكم غ قولخع نارقلا لا نملوقب فسولابا ٌثعمس ساشبب ل اقو - ميلا نماديس ظ
 ' - يبلع «الثاكوالسلا طوي الو متذّيابم ||



 لأىلا بلط نم كس جوو - تل لسع ترز باو لو سلا 7 سووا ظ

 . ق ننيزت الكلاب ملعلا بربط رمو بنك ثمي سلب | جتنا نمو سافا ءايمكلاب
 مانا هلق حدتخ سور تي اهل سرب سئ لم كلج تنسي وبارك إن طك ركن ب

 صف كهتسساقفاو تاو بكل يرسل ائزار ماا - كت نوب بيش ىلع دا
 كبعسا : كا اورج تال د الط كعسإ لاب كش سو ولا ني سلسل هَ اكو

 يعتق نيني رف فك عسووولا . ايوب مالي عطا بما كاركه فس . اهئ راسو ايكتمازتعا كلانا
 ولا . هس نيم زاك ويك علت وجو ا كس ثدارتعا هروبه كوب: نيج اهلع مامن اوبن ليت مزال

 لبا جس ناسأروق تساي باكا العا م وازع اكل ازا كس ضرس اركي ارف نس ثعسوي
 رت بالاك سءاطع !رحعذ لاق ؟ ترس ل هاجر تس صرب ل ادع يانج نإ لب جو هرابود

 فاي تييامن لن ءاط سر يهاب جاور عطاك اركي ارو عسر وبا طاف" سب جاوري عتق
 اا ظ ؟ لوبل ابيب هئاسك

 صو ارث بس ى ان نإ ا[ضسجوهووروا حس 1ك ازغا لدارارفا ملا .ار ف تعسووبا ىنم 5

 مازتعا رظلاس بس عروترروا تسلا نامه اسر احلا هقرسلاب ث اززيعارعب كس سا .ايلو ببجاو لا

 ذل د سيما ناسلارارقالا نع عرير رب عقول ارا سوم سيث عب ونود ىلا, كلامضردارب طك
 اايكور توري تنإ و كس انفك بأ بكد ري عطرك حس بجاو ىلا, ن امض وري ضرما

 اهلك ليسن لما ل بس
 دلو يعرب ىحي - ةاضقلاوذات بّشل نم لوا وهاولاة ايي دانب ةاضقلا ىن انوكت فسر وبا
 يارب اير خيير زب تسب ل ىلارم بكس نت كتائب ب كاتنسريوبا سك
 ركن بدسم ييدع سا تس جبل ضل يسلب سير زب هريظو ورز ومشسوث سل

 يدب لات يرصقم  ىؤاكرش رهف سولجّ وق رذحو نيه ىل تي لهي نم ايو روش
 ةريغو ببعد رم رطب جل طققأث يدع دكار ف ل ضطسودوبا وق يس اينو عسر نير ضاع بسس
 مث كل ةسوب كرولا مارب نيسان كس م وريللشا لسور كويك تس لوب وراد لي كلاب ك
 ظ اشيش اهنم مهطمي لو ازا ىلا انهزعش رسام الغاي فسوبوبا لاق

 .ايك قلاب غو قرشلر والري بوخفيطبا بر هيدرف كن ضسويوا
 ِ ةعكس قامررب لكى ءاضقلا| ىلوام سحب قصي ثعسوبولا ناك ب تكس ع يسلا بريح



 كفا ] مهم

 .ضو رمان( تح ٠٠و رطف ىف مقرا ذأ ”كتدس رشح دبس ةفيذحاب | تدل ل ابرق ٌثفسوب ولا
 حرص اح اوبب ىطاف'ادعسو ادب يسار عب لس بلآ ورب سب ماشا والا جزر تاو كف سوبا

 . || ير ءاكتنس نال كنود ل صرب لوب سيف تال سرب [كتضمويوباروايفا عاما يشكك ب اب
 . - حادبلا يفر شكك يا ب حرص - بسطلغ مو

 نونا كت كامتلا ىلا مكي ياباوقلت “كو تببآ نعش اتت ىراضنا بوت ولإ
 - ىنعسهيداون/ىل نذل ىراذإل يريزنلل ىراضالا بيلك نب دييز نبدلاخ ب قثاوباوه

 لبن ىزاغم عوير عاو بو كاوضر تسدببو مبقعلا لبا تدب سى اهصومشمردقلا ليل برونو
 ] .٠ و ليي لئاطتو بقاند ص نكسب .باب(ش

 8 كرش ام لير اه (ينال لف نس ليم السسالا ل | نيقئاس أ - لوا

 وضحا هيا ءاسؤر و .ارها كيب هيرو لحال عر شل هر وسلم بدم ار بارع 5

 ةماتساوينوروا كوب تسد ضاع ركوب ساو دق تا[. لش شرك لي مو ير 2
 رم ةومماهناذ تان نحاولخ تبن باو يوب سا. جك مث ساب ترامرشال وسرإب ل

 لب برق كرك كا ئراضلا بيار قا راخ وز نامداكس أني ىكشب دامها كش
 نائبا اكس تم رك يامال كلا 7 ”رقت - لور لاو تو اس باروا |

 - كس اس كيك سا ويرحم .نور وريم لد جيواايكنب

 ردا ىراقيب باردا ريدل نفت ثتساس ح سو لب ٠ تورم شيمواما سبأ مع
 .ليرغا

 ةكعراد سر اها اتالم ز رو ايرث اق تاو وزعوو اج ليو رار 1 7 ١

 نيننوللل . سوبر اهب بدله هان راعٍ احم مور ارا - قلب تافو سىس
 تربو الع كن يب نزابك ب جروف سا . ان نواعم نسي زير يما كيرف . اضن از اكتتسمرلع رشا ى نم واعد
 صوتت ريصو ب منا بارت اهلك تسدابع كب لأ واعم نري زين برش ماسح
 عفة 09 وث للسما اورو كسريتطنطسوف م - كامي( فو كرب عسىرغ ال نمر

 تك لم تلاقيطرس ورا . بس ماوعو صاوخ حرم فك آرازهاك سا. كل اند بأبو روا

 انااذا قجاح لاف تاتا حام لاقف ومن ءاتاف ةيداعم نإ نيبزي يدلل ىلعر متع رللا ىطر بواو ]ضير |
 مجرما مثىفف دان لج ىلا ذاد علا ٍضرا ىف اًماسم ٌث جوام ىبب واذ تمم



 ظ لقذلايجلا مب

 دوت تق 2,

 انو س ص 22م معبلا لعبوا س مششم هور روأ لوي سرر طتطس هو درع تن او لك - م

 . ترف اق ةاغاوم نيا كاش يكب ب بعصمروا كبل ماا لون رمش
 طوف ب ليسا ليشروطب ف بكل دج كلامى مالسملاو ةولصلا يلع رق

 | */رمالسلا ىبلع لاقف ايش هلا لوسر رحل نم نخا بوبا ابا نا بدسملا نب ليعس ىو تك كر

 0! بولا اباايءوسلا كيبصي

 عضاوم كح وروا سس لمادا كيري ايبردارخاو ا كناري اب -شعشاىشر عرهرسولا

 * الرول الب
 باو هيل اصنو تايحللاوا كلب, سب ىلا شي روش عل اهترشاى ل هرعربولا |

 ' : لإ رنج تس لب ا - لإ تدور

 ظفام سس ت باثرب عرار نكسه اننا - ني هر شكلا نم كبس لا
 /كب ا - أ ىبذ ثاالتخالاب رمال سؤالا فاو قبله اهل ف دحا مسا ىف فلتخ ل ف تكل بلادبع رمل

 ونار اورق ىر اكمام دكر ل اق | ظس اطرد لاو | سلي مك هير سولا لس

 اكنم |جر ١ ىو وللا بيزرثلا ىف اذك تيم نكلابع ع ا لوق

 السلس ل ىكووسالاوب | ثيطكروا ارت سمحشمبع يم تمام نير جسوم كساد ىوخل مما

 نب ىدحيلاؤ نكو سمث سبع قربره ىلا مسا ناك بعش نعو كر هوي سولا تيكر ارشادسج ماناكعلا
 ٠ + لإ ل (ةدج ميلا - نعرز ولا و نيعم

٠» 40 00 

 0 لينح نب لمح ا ىلاك سم لسع نب دّددا بك لسم مود نب نيكس لع نقرشع نيرمر, ل

 ٍنلريغ م سمش سبع نب سماع ده مخ ربح نب صاع دلع يربح لع منغ بع شم صاع ب مهك نبع
 نبا كاك لبحا كم ميت لب التم ليبلاي بجمال ثيرادل نب دعس دله نق شنط نإ ليزي ذنمع ىهاع

 انه ركياقل هنا ليبع كل نيبع للك ثاهلاو نيسلا تقي - نكس الم ىزرعلا دبخ لغم !ةرذم

 ٌعربراصالا ىف اذك سرب ءامسا كك وفوو باب كن ارا ةريرييوبا ثالتتنا ب -سيعس الاه وَ
 ظ ظ - بااعيتسالا ىفاذلو -ا. مم ص

 هام حالوقبردا لوي ضل وقرا ارا ثلا. يح سرباحصةيا رك يدا -
 ايصا نم تس لبنح نيدجالأق 720 رراعو عرعر سول وركن زر شادنعو ساو لمع باو شما ىب

 اك -ىووللل سين !ىفازك- تسسلا لوهركْذ او نيو سنع .قلاذورقكا دنا لوسر



 لفل ا 0

 ١ تسااور هاير بس ري يعم 54 ارسلان اوين ملاح. 5 اوم خرم أس

 نان د نورك نيم ود سوسن ةترازب ناب له رسولا سرك بوقف فسم نسب ليسوا
 ةريبرهوبا ىعف اشلا لاق - سامع ممإب حاس ح و لي يبارك ب ثيسراما ىورع لري مول اك
 || ل2 دئللجر ع بامصا اظفحلا ةرترهولا ناكل اقل اص ىلإ نحو . ةرهد ىف ثير دلل ىو نم ظفحا

 وك وريرسوبا فد تبا ناوره كس لونه نب عيلان :بتكء اجور ار ظف اعاك بأ 21
 نا فس ناوره . سك عفش اناس يدع كس يرسل جب انين - يناس سرح وو لام ا لد لس سلك يا
 ٠.9 مط وريرسوبا جانب . دانك يجيتي لسمو رب وكم عريع ولا ىشسنو باك دبا حس لصين يل ناقنما

92086 

 < اورهدعل ك2 سر زك اس تار - نيل رعزيعز وب بس هور وا ماس يدم ىراس سس,
 وبرر ىما هس اير مولا جلاب . ىكتسساونرد كلانس ثييسداعا كل استشر كس وك مر يوب ارعي
 ثيبواعا نا لير سر كيسا عزيز اولا مق كد مروا لو انسب يلع ىراسوو نإ اطم ل ىنعاب

 اضع كيال م ثيدع سك بكى بث . ورح نعاني اف سلو كهعزيعراولا دخن اد نيكد وك
 .لسن بول

 لاب ىتارفامد ىص صخري لتس ردا ظفاع كوبر يوبا فس مالسسلاو ةولصلابلغ
 ثيداما انس تدر لم تريطش ال يوضح سيرك يدوم شيدع ب ل وير يور
 .دعباتي رح تيس اه ىتممضف كلصأالا متشلافمث هتطسن كنان طسألا تن لدساكت
 رجب بارك بلاست بيرق ب تدم السلاو ةالصلا يلع ونبأ رتب ||

 ل سيشل ضرع شرم باد ناي قالرب ب هكر خصر - 2 كام
 ايور التسول راصناو نيرج امجد وا ا مولعم كيس داعا هدا وكي أه ل سا ضم س

 تاق اكتر صوف تورصوو رب قيد ل صو تنقاذر كمال سلي لع ى نشد وكنا كلن سا 2 كلى رب

 ل 2 وبر طاع ريدر ا سلك وضعرم
 ليقف كى اهتلهخو نه ُتلجو ىلا ني حارف نإرب يونيو لووربرلا تنيك امش

 را تنك ة ربرهولا لاذ كبش اور تال يروا  ظرب هولا تناف لبق آه تلد ةزهام ىلا

 كبد ىماهب ثبهثراهنلا ناكاذاذ رشف ليملاباهعضا تنك يخص ةره ىلتناكو ىلها مخ
 - ىنمزنلا كارم -ةربرهابا ىلونكف اك

 ءاهكورسوباوكب أه روضوتى كد ىلٍ سي كسا مهي زنون كس لي ىرات#



 لق زل اولا م
2 
 وس

 مجد

 لدا قلخام هاو قريرهولإ لاق حس تسمالم كن ايلا تسب لدرلاد كن اردا رولا - منش 1
 . نجا ناس - ميل ديب |ط جوبنلا اع درك مث ىغتجا الك اريثكو فحم سانمؤم

 و ناره كيضتحمب . سير[ تاضارتخا فلير ير يولا ترحل ض كس لاعاذ
 هلاك راكي ءرممولا كسرت سا .تسيرصم ثوبا وجم اناكتإبا تسلب يرحل نا سل

 ظ - ني هلا سلسل ىلعءاوضا هس ماناكتينس ب اناس تنص كلينت
 لت يسارو ضن جالصا ب تسجم السل للى نويربولا هك باتمكي اذك كب اتكسر

 ىيروبا سأ ل نكس كك كلا ناكر سدرك تشاور امص وروي لتسادك كيد 0

 رثملوو بروم انور ان( لو ررصتم 1 2 سريعا مكس سا لبن ليلو 4 كل ارهيو ترش ام

 فيارب ردا كن تير لب سوقاف ىبدر فيل ماا ادعى . ةيركتسراجتا تر لب تدمج[ اس
 سين نوعا مول رشا اور ماك امص يجلاعترشا .ىتقلكر بنك ركع
 تسل ور لب رشللا مشد ا تشك تافو ىو رولا .تسابتسا

 جرش نبق دط جنك ا هذه ندد نموكء ارهتاوعداو ردا لك زق تشل رخاشلاو نك ١

 ظ 0 كنا سس عض ارد كيور وا ني

 كتارمربر فك سعر ورلشم لب اهلا سنو نب حيبض نب لعس ىنب نم سيق نب نومي موه

 . اكن ١ جرين بال راعشلاو علا بانك ذك امتنان /يتيرصبوب ا تيذك
 مر اس لع مق نمنو نيلهادإب عش لوف نم ىشعنالا ناك كس لي لم ١ بسد الثا

 5| ىنم عشرا لوح | نصرت نم سيلو بيرعلا ضير اءازكك ىف لاقو كلاسم لك رعت كاس
 كس شم امن انيبانوو سي رالنتا نسل امتار انمار رغاىثنكا ليسا م لمس بسرالا ناز |
 اود كو سكر اوشعرك روع . كارلو ورد ا تظن كرات مسخ ضو ليدغل ربوع

 كاسل لي برع لي ميهدق بنتك ىلا كانك بسور نا شاكوش نياود - بس عروبطم
 كدلك مالم / سم هوكش شوو رون كير ورظس الالى بع م احانسس ل نكسر اب كس لوب ثسوعضرلم

 رواه شب ارباب سيكس ىتكر المر تي بصرك قرا رايب جي نيسبتعروا اس لصك
 تراب كتشدا قيس يد ولاتك هس لب «لوبب ياهل كل سرج رك ىثشك هجري رصم افك
 ىك از حر وماعيول سني رص لوكاكح ىشكأ ساتان ماجوكا نوفا ه دامك نس لهقزلا امتار



 لقال اجلا : 1

 و نب لاططولابيشسما نلمو رعب اه/نس شكا - هس انتو ر ارق داع كرك برا شدد امك لبا سيما
 هس ساوج ياش ياو بقو و د ىشكر جي اما تس, هي سيرك ب حس مالم ا تلال ريفر لبا
 يو ىدفرال الحا رمل جد اذهاولاقو كسور ناب يب يلق اهتاركلب عم كم السيل ى
 ْ -يجولا اله نعمفصيانل نأ يعض ارحا ىحت
 كرو .اهكرز ا لس مارسا تا ثولزادربازتقاردا ل ولج نلت نير شويغو لولا ]

 2 اهمتأ ل ساصقس ا 5 ايل جن قم تلزو ير الاعمار تكل كس دك اوفس تروا |

 ظ - ىتن مارح مال تس باش يأن ليوا ل
 لكك رداايل/و ظن ثيصت يرد كم السل نى يأس تياد ورش بأدب

 200 المس قشوا سحاب رواااك حركي كل كال مال ساروا سك ث رايز

 اًددعؤقالتىتحىغخ نمالو 2 خلالك ماهل قرأ ”/ُثبلأو
 ىرن مل ضاوفنمزقلتو ارت اهنباباب نع جاّام ىتم

 . سايل ليصفناصترر ساحر فلاب انك با سليب - اخ اخي داك ا يرفرأ
 ةيلهادلل ف ىشمالا .لئئاو اي ارك نول ان اري بس ب عرايج لى صنت نبا

 لوق | كل شنيعب لجرسىلا موا الل اذ - سانلا ىعشا نم ىوخخل سئوب لّسو رمالسنالا ىف لطعإإلاو
 ها -برطاذا ىثهلاو سغياذا يهذو بهلاذا نغبانلاو بكرا ذا سيفلا قرما

 ؤ”رجب برعلا سجاد منىمداوفاكو اانب لاوسو لاب جير وأرعش لس ضر ءاشس الدب اكب ريكا
 و ضيا ينك بشر عاشم ىفنعنالا خس كرو ا لك لنك كركي ل ثحا اعلا نيبو رت - ةرعش
 ىنعالا اص لجر سبل تكونو لاوس لب كسراب كىتعاو ريب سس .العلا نبورمترلا بج - نانتتالا
 ملت وك انتسسا كيالو | لسا لس ناورهنب تاما ع2 تبياور لش ما - لش لجرم
 ب اكز بلصا واب ب نعا ناكأم -هذدا ىلتتاق ىناذ ىشجالارعش ضياور يروج ذا امه سون: سات
 بدك روت كيرعش ىثحا - عننلا تورهي سيلفى ننعجالا نم رحنا ادحا نا ميز نم كخ لنركار كل شفم
 لوس سا سمو ىلا .احخانا وان ساي كس راف واش اباًصوصخل وبب اشوي دارت زيي - امك انك لا

 - سووجوم افلا ىراف ع تكلا



 كفل.“ )
 تبلابساثلا نؤرمانا . ةركرلااوتاوةولصلا |وجقآو تبدأ ىدعسا عروب طضالا

 ِ هتسرؤل لي ابك نألا

 || كل ساس سيب نب ناقريز طر بسكن بيوع بي  برعاشم مرق ىلباهطبضا
 40جرصن بولا اخو امه ص شب اون حرش ين ص طمسروارري | مول صاب ل انا ثالاع

 ءاضفلاو مهما كل عتجا نمنحاوهو هس ربا بتنك تارد ماك وفاىئيا طبضا ل تلد

 نم ناو تن اونعس برعم سكك هلع وتم فيات بص رح سيربح بانك |
 اله نايلي نالحرلا نوكداهلك مهذاغا ىف نوكي كل ذ نيو مي ىنب نم ظاوطءاضقو تملا مل عمتحإ

 ةانم بيز نب دعس ءاضقلاو متوملا ل عنتجا نم ناكف رح ىلع مجول هةرح قع طاع ةيتجنيرفالا نم
 م 000-5 مت نب مغ نب بعكنإ بيو ذدالو مةأنم بز نب ةلظنح كلة ىلونوث 2 نبا

 نبرعس نب بعكن بيوع نب حرق نب طبضضإلا مث فلرش نب نواعم مةلظنح نب خودرب ةبيعتحش مين
 ْ 1 1ع - ةنيريل

 لربك كيني مكس سسرايكو - انشئت طبضار لع انور ملعشح لاو سا كرب
 لابس ربه لروا تسانؤبب م نيرا جك برر امش اكس ارو افا اناكم فى فيا لج طبضا
 ٠ : 4-3 اوب لس موكا اسود مس

 داق دعس نب بدك نب تبوح نب حيرت نبطبدلاو سكب يصنرلا توبة اكنلرر رج كا امن

 كأ_ءاحنصمواهف انلاو رم ابي تسارع

 يموت ناكو -؛ لربك كس حرق نطبضا نبك م9 ص | عر ,ارعشلاو ورعشسلا باكر مسلس عليا

 مقووا جاو ءاساف-نسرخا ىلا غنم لقثناف مترمواجاوءاساذ نيرط أ لا هلع لقتناذ مترسواجياوءاسا

 عراغا كامو ميل قوهو دعس ىقلا محو امبإ لاق ىنا لافيو سصسونيداو لكب لاقخ -مموق للا عجرف
 '>لد طلالا كلذ لوح ثلولملا تذبو أمطا ىنب ثىصخر خررج ساو مهنم لتقف بمكب ثدادلمغ

 ِ _ هس لو ٌعرصن يي سنجل رحتي طبل -داعنص
 معطق نإ بيرقلا ٍصقاو ل بح لا لَّصَو نإ نمعبلا لاس ْلِسصَت
 ىفن +يثيع اًنِيِعَّرَق نم ؛ مب كاّنأ ام شيعلا نِمٌعّنْاو



 كفنان: 0
 تي ريشا لكايو بلكاريف لحل يا قنسك
 رنعفرسنهنلاو اماه لش بلا ىلع ريقفلا نقال

 :كلامهاو مهبراوقلم هنا نوتظي نيزلا تيبآ . رع اشم ب سو
 - سروكرب لين كإيب كت نوغج ل
 العلا نيؤلتدا لق ستكر اس رارعشلاورعشلا بانك باح نير نب سوا وه

 ىأ الغ اةريهزو ةغإنلاًا شن ىتحرضم لح سوا ناك

 و 05 روسو ص١ جر بسدالا ةنازج هير كد مال شساروشروا سلب طرعان سوا

 د ساو عكسو لاوحا كس سارب خم رم .٠ عر ىااس ان
 . دوب لاقانرم مليق سوا لاقفسانلا عشنا ص امتي ىلع خر مشوا اقوي امم نزبو ور

 هللا ال فصولارثكن اكد سل امل ايس تزن يب ىرنم لقوا حلاصن راش كسا
 - سوفللامسالو جالسلاو رم مرغصو | نموهو

 تمت" لاقي تلثسبع سبب لضاو ةروهسل ندا ى تسب لير مكيراعشلا يسوا

 هس هيا [ رح سر سا لشي يسن تحت" ىإ

 الَتِّحَف اهنم سي لاب مث صمنو ض ثمنا و ناع لدم نم اًرهها قالغ

 ع /ثاكاخ لكا بالو ةسكرم روع هر اررلبج لزم طخ لجرس سب تكل ثلا ببر طر وطب بع

 هس سر ؛ و يعش كسا كثي احب اّنخ

 اكبزمومالأ طل ىج با ىف نبغي ىئريشتسي ىذا ذام ىل لاق ناد ظ
 .رطعل انعاش ب سس بس اكرم عون < 2 سدتساونبو م - كس عروبطم ناولو اكس وا

 كل باف ىرعاش وا يرعاش رينو بادب كسا
 ىنمأط أط ةغبانلا نكلوريهن نمرعشارج ب سو) بس لوثاكى م
 - روك نإ لادا لعب عش . اتساع ىئانوالا
 - لات هداج 000 ا ا ا ل
 مفيطولا ماو فاش مادا. صدر غشماب لسماش بك, بأ سس سل ؤيابكءامؤفو نيب عزو
0 

 سس عاازوال يقال سب نك الشب زيك نور يكرب تعزو ل بون بأ

 م



 لقال اولا 0 ذا

 5 ازاكرايتم ؛ تلكم الي عزو ار هك وكس سرس ل سارد ىف ندا كيل ف عراب <<

 لي ازد ا ب كتيرا سييرا دس شد بارك تك ادد حل . وب, بوش نوط[
 هدلاد كوب مني نيك: ومابي نيكل بال حبا نع نو بوش نوط ى امن

 م اتمصؤلاو ع اورفواو هل و عرؤاو لوو ابركسأ ل ركلرب تك ش را ىلشبور

 و تسماباو تلاع كيسا - ىلا عونا. قت وم لباق كس دتكل سرر بكت دابر كا ايت
 ىنيبعنبنايغس لاقو ب ىتقباًماما عانوا ناك بارق تلكم - جس ميزي قش نو
 رام ىكشسوا كب بأ كرون ايفس تو توب لغاو سام عررفس - ىنامز لها ماما ناك
 زاوأري روفر وا كن تنلالوركش لوا تيوب تكتظ سس تحجب تاكا ماءاروا تن توب تاحت
 - ىنخن اذخأي ميدي نيباسلجو ةبعكلا شعاباسلجا حنيشلااوعضضإ للان امض

 ىعازالا ى قامو انربخاو انث ل ةلثسم لا نيعبس ىف قانوهلا ىذا سيار باك
 ىف ىكسب يغاز والا ناكامو ا ىسل + ىف ل ىقسالذ سانلا ظعن ناكرقلو طئاوقهقمكاض

 ىلأو قيودا يعبر ءارلعلا له ةلرو يعرب ى كي نوجد قا ىلخاذا ناك .وطق يسلم

 ' - يانوالاو كلأمو ٌثعيلح

 كير تنس نر ررف انوا ع ةعبر ةركشار تئئب انا عرولطرب 567 ايسأ
 ُثلقريث بر ىا كاضفب تلف ؟ركتملا نحل غلتو ف شعملاب عاى نلا ثنا لاق مانملا ىف ةئرعلا
 - ننسل الحل اقر هالسإلا ىلع نتا تراي

 (أبقلا لاطا نم هل ترك ارو بأ كح مقا ترد .رباز - عررو - قم ةداصل يك اذا
 ليللا نمو ىلاخن ملوق نم كلذ نخا -نمايقلا .ةويمابقلا لوط ءيلع ندا نّوه ليللا الصوف

 سس !كىريبلئاذا تيرروعسا : هت 2 وب واسم انما اننيضتقرلا عروضخو عوشو وا

 يعازوا ١س ذك بائرردصنل كبل اشارك ثررؤكر ا - انيك صم عزو ماء الا امكورت لأ
 كن ارف - سو تلاع ى اكن اشدمب. سو امبدد سرج جس وش م خور سين اكريلك
 ناعو قع ثح عم ؛/لوغي ناكو لحب سيلذ هلع ئعولا مو ل باوحا نعءاجبامملعلا كك
 تس نط براثا ناروا سيو ميما ىئير ماو ءافل . خخ كسب ب أ نم م باق لالا
 لوب تسال, ثان, تيروصن د فيل يعتري بس بأ. طيرازيورازورتتسكبلأ



 كقالاولا كو

 كة اسيل اسئعانوا قلل تيزام ارث ىب ام تزاما 1 ليي د سايلوابس اوال تشوب

 ىللا ىلخت“لو ؟ داوسلا سيل ركل هلأ اف ىقحلا بح اهلل جيلا ل صلملا لاق غازوزالا جرخالف
 ىكيرش تيلجاّس نومالو ىذ نفك ثيمالو سيؤر ورح م ضرسا ل. كلاقف جهنرلا ىلكاسف كا تلق
 ظ (لنم !مةياربلا ىفازكا -ىهركا نهلف

 ترقو كاطلستس 1 بأ - بوبجحنو لوبقمو مري مطب ياش ىازوا

 هانشسلا لها سماول هدداو كلذخ ىعد ىناعحا ىلإولل لاق ره اولا ضع يبل ثو ىووابز اس

 ضمك نر كو هاشداب لاو ض حارس كرق كب ارعب ات افو كب أ. كاولاقل كوؤتقيلا
 جصنل فيلل ب قى نلا نم ثاخا امك كنم تاذا كدنكرشل ثءاف هدا كجم كك

 1 تقدصلا لاق تحلق بيرغملا نم: ايس ن ايكتميأ سس الو تاور م ىلع رون ايفس

 || ام مكيسأ اور ب وجو كترو بسس كسا نبإا كلذ قازوالا تومرا فب كلا ذو تكت شاذ قلا تكتف كاب

 | السا اراكل الات كسركرتب هزاو رد اك/اتتس للفن ىريب سأموت لغاد ل ركل تر

 راو طل سامر زيزعلا بن دبس سارا .انتايكر بيني اهصقخ_ ىدبم لوب لافت اكيسأ
 هآمحلا بحاصماههلباب يبلع لش ١ ىذلا ن اكن يخرّوملا نمريشكلادو - ادرك دك ز مال

 لئفتسموهورخ تح نمل اي عوطو ساني” جوفرماهل قف ءاج م احا به ذومقلغا

 لس رايتس اردا كاع ينجح طبم بأن امب ول يتيررم تافو لي -ةلبقلا
 : | 1 : مخ 2و ونطلا

 || سلكرفصاهرامثلوارارقازو ورجل نعردا ملشنم صعبا دع سلاوقا غنم بن تاع غرام
 - تساكل اس © لوق عين قرر ايس < . صعبلانعروا قاس < هرم راس - جس

 1 همبعش ا مكس تسدالو عا 59

 ينقل ليل عى خل > اجري ترش اجر ىعاروا لس سارق اكيد نم باج ىلع كس تافو
 - نيذوزحلا مث نيلم اعلا ءامعلا قبجرد نمنع قرد تنل ىف تيب سام للاهتف ىلاعت أملا

 .٠ رول نينايب نين هثداوموقو لات ش امر بسريم ا نإ. -
 . 0 هلاك ضورخلا ىثرقلا بهو ىلا نب نزح نب سما ني ريعسوش
 مناور كورن ماو لص ناتو سميع . سبا ةيترماو ماقام ند

 - ل كيزكت يب اررر شاع دو هر اضورسادبكنيملاسو قرر تي أردا لإ ةسككت باور هس
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 نر اكن ةرعت نواس سلا اف كرذس اهنا - نيزقتملا دحا ,لداو وهرب ا نحرعف ان لاق

 هنو ألو لالكلاب لها طقارحا تيأرام سنس .ارذ هدام قاموس اي كابل ياوق تس هدارا اكهذكي

 يقفا ناكىسوم نب ناميس لاقو ىنمرلعا تيقلالعلا بالطو اهلك نرتالا ثفط ل وحكمت نطو
 ريحا ماما هن دكر ركل اسود كدنع سا ىنعر تفل كب جسوم ادري تن سا بلآ نيمدإتلا
 لع مسوا نيالا ىف لعااليث شارف يملا نيل بسلا بد يعسن عباتلال لا حن لا رو

 نشارك هكا امر كل ولصفوا | ماكنا كسرني منعش نير لأ - بيسملا نكن لرعس نم

 لي قئوتيقو لد ب بأ ك2 طرعشم اور م اباضفو ماكلا سس بأ سساك ساكو ع امزكش اى م

 ىلا ذك هكر انين :ءاسنلا لع ئاحخاام نوخا ناو تنس نينا تغلب كس لوتاكيسأ

 م ضم دلال بيزدتلا بيزا

 تئلروز كل ان سرعأ - . مسعر لبسي . كرمرلا اص .ك ثع امير ؛ ايدرباع تيبس

 كبر اوره نب تام بعشر اكر جوت وو سرد ايا ١ افرق ودم تم لازم القى يا ل بلا

 رانك سا هس ملا تاي بير تيا ددا الرا ان نس عسانا /لا د تشسي ل كيريل و كعب ذي ظ
 .س هكر يا ه 4198. ضال د لوا ةيلع عي اقام ليتل ارقاو لاو بأ قرر
 لاّمف ثب رح نعمل ان مو جض وهو مضره ىف وبوس ىلع بظنح نب بلطملا لخد تس يري

 نعو عجطضماناو ؟مُيلع»ند الص ءّردا لوسر ثي لح ث نأ نا الكا ىلا لاق ثعتاذ ننعفا
 .ليج سحب مظعوبف هد ناكام لجيبسم اكو فعبصم اول ونت ”/بيييسملا نب ديعس لاق لاق قلم صبا

 < لوقا كس أ حس ماكاججا ىلع ئبل اب لالع حرط ىسا - تسزيتزنسب لالع لاا بسه تار
 كاكو مب سقلخ نعم بىنطتسلو ىدناما مب ىدئدو ىجر مبلصب لال اذه بح نمذربال ||

 صا تمقف مل احىلع ل يللا ذاف تح !لتىلا موظاو لاق نابحضا تلم لجسملا تلخد لوقب سبعس

 كلئساملا هللا للا ؟ لوقاام تلق لق هدا لعاب ىفلخ نم فنك فئاها ذاذ ىعدا تسلل
 طفاك, ت وعدا, سسعس لاق - نكي قا نمءاشناموري دق ىش لك ىلع كنأو كلما كلام كلناب

 عاجلا ىف ةالصااىنتتانامريعس لاق لاق ةلمهحنب نع اهبذو -قيلدل ىف ازكى تيأرهلائن
 نبع ضو يملا ىفان و٠( قنس نم "الث ل ن ذوملا نّْذاامربعس لاق اضاا ءاهنس سعلرما لزم

 ايسز يس ةيتجلا وضوب قا دخلا بدسملا نإ ليعس ىلصلاو ىيبا نعسيردا نبا
 72قسم لوقبردا مسلس تاف» رباب ءدتاولا تع سفلاوقا قري تافذ ريا بأ



 للازجلا م

 ِ بسلا بسنت اك ملل ثار رل ا نيحمزبا نكو

 لن ونمو لمد نائل مارحهتر ننا ع هيلع ءاوساو فكتب ذلا نا تي تصلوا
 ا“ لسير وكن ليش

 لى وصبوخرو ير ام يرعلا جس (ئاكتسداولا - مثئاه نب بلطملا نبحسوب ىرعلا نبع يب هلولا وه
 ربك ارو افي لا ياكل وفادلسم نس اجباكم الليل ذب يدك رابسوبا بقلاكسسا حيد
 . فو, لزانابسماىل اهب تنبت ةروس لين تسد ل لولوو نا ىلا وطن كن ينمو و زا ا وحب
 وا احا اه ست سلاع ىريرعل كد تءاس كرب وزع تسداولا - لوب تيوه كل وثوو ري ىبرغلش سل م

 اخي تمدالو كما ابيل ىذه يبوثىرلاب كس أركب ساولا . سس ةك سرع اوبن نقال عد ىرعت
 لىتونر ١ ادركو ازاعحسا ىئنراظفاروطب ل سارق ساو ساق كح بالطلاب شاعلاباواكد

 .يضقطؤ ماها ىف ديكروا سار فيض بات نو كسراوشو رب حس بسال لات شاع ثياب
 فلات ف مك ءامئقس, ناب نينثالا هوب نع بالاعلا فيفختن ىّلج 7 مد / صل نن مرب سر مس

 0 ل
 نيب نم صماو نينا ليل لك ىنح ففخيي منا "كس انلا ىف لاقف كلاحام هل ليقف عونلا ىلىتوم |
 هيلع دلال جلا ا نوب ىنتشدام دنع: جتبوثل ىف اتعاب كلذ ناو ىيعبصا سأ,ساشناو ءام نين اه ٌئيبصا ||

 . - هلاك اضاايورملسو

 - رز سنابك تاطقيندرعو يلا ١  لاقتشامتي ربلاعلاولا
 تور نيدايز مان صحلا لع بس ته اذنا سمان كءسأ ين, وم ىرصبإا ءاربااوه

 ونلباوركن ءاو لسبع نيا ٠ نو تورعمسريلاعلاوبا تيك سا . ىلا بس ثلا نمداب ليو

 لاقو تاقثلاف ناج نبا كو ّيْمْم ةعسزولا لاق .لب تيار تشك ورمضو سلاورببز
 تر نبال بيؤدتلا بييزمتىل اذك جس شل اوظ هاب تافو رب ان“ - ثيب لو ل يلق نان عس نبا

 ا داش ٠ لا ممر لك »ل

 وبا «للا - ولا” لوفود دوا ستيشن وكر زيود ريلاعلابا بوزن سيتم - كا
 داب قرصبلارجالوم ىايرلاميلاعلاولا ناره نب حشد مود ..ايكوب كذاك وريف ناين رجل يل اعلا
 بى اوم مو ثوورعم

 ىهيو - لوبد اره ىل رو ءزايردا لوب ده لوا كبس ن كسري علاباوك شوارب



 لقالارجلا مم

 ْ - ىتوهشل قرشا
 تافر لم السمين .تسإ اب تيم اهاين غبي لاو رق كك ري اعاد

 بدار ىلاو قيوم ىلإ وووعسموزباو ىلع _ ىلع سس براوضو ريو بلان يوص - تسال ما تس دعب لاس ودك
 اى اكياس دونا ورك تضحك تبءادر تيما ويرش امد يريد
 كوه ارفوكادوبا - هتسريللق فتن نيتك بأ -ةنفت ندحريفولا و تحول و نيعم ننإ لاق - جس
 دحارسل نإ سارفوؤاد ىل] نبا لمادا تسرق اوه عل اطر اك يسأ سمو لذ ترسم وزير“
 - ىماوثلا ةرعيوى نسما رعي و ريس نت نلبعس ؟رهيو ّييلاعلا ىلإ نم دل قلاب لعا تباوصلا لعب

 رم ردوو ثار نيج رصن نح_ تمم ثنالث قير تلعن |رقلا تن لوقي جيلا لاو تاكد
 للون نا ليقولعلا تدم لق نسدل هدا لو اررقريلاعلاولا - لب مقدس ن !يلاعلاولا

 رجال بي نقلا بي نه ىف اذكركم ىنث انما لاقو مشل اب جساس تعفو خربإم"
 ثملعت يقسارفوو .ايكل مو رطيرروططبيشس لولو كف كاب رريئاعلاوإ .-:مه صاسو
 ذنم ىنيمب ىركذ تسسمام سكانر فري ارم وق ىف ىثرثالو ىله ىبرعشاف نارقلاو بنكلا
 هيلعزد ارح ةعن نيتمن نيب دبع كل هالن ا سجل ىلا ضو سرق لل - تنس نيحدسوا ننس نيتس
 ضيِلا برو تولمسلا تهل هاذ سس نشك تبسأس ا سار فريف - نم هذدارغغتسي بنذو
 ”ضرالا لغز ككالملا نم ملاعفلإ شح مينا كل ذ ىوسو ملاعسنالاو اع نخل لاق نييلعلا برع

 5 نيله يف اذك -متداسل مهغلخ ماع تش امهقو ملاع فال نعب سا يبون لكاياوز جاما اهل ضرجلا
 ناكو هدا ”لأ ملا الرممالكحلا نيبإوتبإ لوقي ناكو ربكتماكو تمل عتبالل وكافي - لقط

 اهل عمسلاف تنسح تاوصاب لجوزعرداوسٌرق ىموغل هالسلا بلع ىسوملاق لوقي
 : 522 سلع شح اش اهو ارش يابس ا

 اهنع دا ىضر نينم قارا ةيموزخلا ليهم تنب لاقيو تغب حت نب لنه ىف
 بلآ تسمم لس مناك لي كس بس أ سلط, صعبلا نحو بسدنم حيا لوقت ماناك ما

 ديكور شايعرلولا بال ينس لس[ يتعود كم لما ةزلصاابللا وج لور ما تيك
 8 ماسلا لو جل وفود تاط كرش . سل اضف سس تسب كب لأ. سقفرب عام دس لا

 دعست تيباور لم ممل نورس نيلورك درو بز ولوا لبس يللا - سكيس
 دكر ذاع كس عالم تلاد كا اال م هزات اكلت وتم اساوبا قيحبرمو وك اسيلادلاو سريال
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 لفؤطابلا ] 0
 7 را

 ل رقلاس سوو تلا نيب او ول كس فص مم 2 بلضاو بد ايبا ماا لى ةرخ ادب م الآ

 وكس لاوش نائاكؤالاو قريدعب كشر - كني تافو ل كسول ىداكرف تس كسروا
 ظ ْ ايكو اسس م السلللع

 تل - سئس ليل وقروك يرتب عادتك شاتبر لسا ر
 ] رميا ب أت فو كتان لو نلوم لب عر , ناصري هز انجز ار تعش اى صر وريرسولا 1 0 5

 5 جافا 3 در لؤرطاتافإو لس[ يما لل ىل جاورلا مامن اس م

 4 لوب 3 مكاسريلزوررزج عش ور نرسم تسر 74 براتب

 ْ - رول سطات اف ةروس . - تعشاوم لأ
 531 8-3 سنعددا ىضر ىل نمل ىراتإلا ىراصنالا سيبع نب سبق نب بكن بأ وش

 رسوب آر تعش اطر نيأْيشأرقأ ع عش ثدع - سرارقلادّيد يس ليططلااوباورر زلال
 كلر ىلا ب تاك سكش اى ترضع - قل ايفا كل كساررفةسوبب تك يهسلا
 ضأ ىف بتكنملقاو نلع هلا لجوال بتكنم لوا وه «ستكى رقاو ل فرو أنك
 كسرنا ير كيو ا ىكرزنم او تين بال مالسلايلئ ىذ أ نالف نب نالف تكور باتكلا
 ؤرفشطستس ابردا راش نيئروا لبر بلع فقم ردن' وي ى ورع ثيسواعا ءل 4 مس تس بكا كل يغطي

 نه وبي رمان ذل لاي شاك بيا حلم بل نرسل ب لإ
 ملا ردا لباس ثا وأ

 نكي مل ىس نع هنأ ضر بعكن ب ىلا لعأت لع ندا ىلص ند لوس ن | سابع نإ نعف

 نمظع تبقنم ضو ىرونلا لاق كيلعارقا نا لجو زعل سم ١ لاقو بكل الها نما وزعكنبنلا
 ظ 0 - نازييشلا ناهس . سانلا نم ثحااهمف ىكماشم هنأ

 ىلإ ىلومملاسو خوعسم نب لدا سبح جرا نم ن|رقلا اه زخا ورم نظن هند اردن نح تحي ىفو
 تصمد اضقلا باعنصا ناك نيس ارف نقورسم هن هذ | ضنرس بعكن ب قو لجج ذاعمو قفين ح
 - مهلع هيدا نس ىلدوموباو ليزو يو هلا سبعو لع نع مقر! لصد لوس رس بارا

 اهالراج ىو ديرو تس ماا ل ىف طا ماو ىراهب بص كش اش لأ
 ] "اره تدع اهمزامن م - تالنت تافوانسراحب ىئاوروا لوم لوبا يد كك انج - للا
 نييسلازم "لجيل ىلذلط سرعس ىلا نخلي افلا فدع . لكك ضتاو ابعد ل كيبل



 لؤالازجلا مم

 بعكس حلبا لافف ٌتارقكلا5 ؛ اهيبذانلام انبيصت فلا ضارمإلا اةزه تيبس مندا لوسي ايلاق
 كولا قران“ كنا ينحر ضر لأ عدن اهقوذ اف ”كوش ناو لاق تنل ناوهدا لوسرماي. ||

 ناسا سما لاذ عاج نيونكم ةالضالو داهجلالو ةرغ“كو و نحر لشن او توهج ىفح
 - لها ناس - تدام تحب نحر جول رحب

 ب نوفر بم تل او لافتا ستعيش ىف ن نعترف امن تسل تسافر يراسل
 ] - تب يرش ب تاور امل وادب تأ

 - تسروازن سرعت كو ةنساذخات“ك كاب هد .. -رعاشلا عاقرلا نبا
 .نم ع :لساع نم.خراق ىلا نب ىلع نب ثللام نب يسز نبى لعوهشو سرع ان عافز نبا

 اسوس تاع امو 5 ترش كة عزم سستم اك قرع بانك زورب عار  نئاضق

 سس اشو - اهتماما برخ . كت حت كلا نيدو صوص يداونب . كس اشم اا | ىرع

 كك بركه عسا هيل كرب ام ىرشمسس عال نبا اش جرثزد بيا قو عاش وينيك هتان
 حس تك سس لاركا ابو سنسر يزف كنا تك حل بج يكس ءاحتب نور جوضدو

 سار قير اسرع اهني نجي نياجنل
 الرب توتا بسإر عم سو عاش نأ لوا ىنلوجكبي كسا بك كدر ا كيوب باو ررك تدي راه
 - اهئعاش اجا ارب عاف ني ١ ل جس لكلب ام السا را

 و. مس... صو جر ىفاغا :بلؤ ريو ىلامالا ىلاذكو - هلو ص ب جرةيئيقن بال روشلاورشلاىلاذك
 0 بيرالا يام الهام ص« ىلا زرمرجبم اسمو صاطممس روب ص تلوم - و هد مامن بات اقبل
 - لإ ترد اًايصغت ل اوحا كسا شما ضبا ثعلارط - المل: ص

 ١ 4 روك هو سشرالتبا كش جل رملا ررشاركر لولا

 122/0 روم ىسرار للا - قب وب وارد ىسراف لعرب وف ترو اكرم نط روح ش حابب
 بانك م اا كآتيبرعإ ربا -ىوخلا ىسيساطلا نحب سافغلا سبع نب لح نب نسل وهو

 مليا يكل ساعت .وريكو طار يرباد ناريمو عال او عجن ماا كس بأ رو اضيلاصتل
 و >ريملا نم لع | ىنا ين نمالت نم ثكل او للم سلي ةاعرلا ”ةيطل . تسوس ماشمر الب هب
 لولا فيس ب بنط - كأ لاززتعال ابههتم ناكو ىبرلا ىديع نب ىلعو ىنحب نياك عا جمتبلط نم خرب
 هيتزت اكنلا يالا ابنا باك ينحني لامي تاب انوا تسد دهبي سم لك تيم سايح



 0 لفقااوجلا 0

 ٠ . ||مام0 ص قالا ةابنا -ةأوخلا ىف تلزنم تلعواكوذملا ءارغ نم نخاود |رذب مرق « ىبفد - سس ورجو“
 لكلا - برب ُ ران اس تس امش اق وراي سافر سياف او لك ا ,ستك برطخ

 مالغو وخلا ىف ىوخخلا ىلكني مهالغ انا امن انزكاركءلورلامضع كك تس سان سل خلادشك اطلس
 لئلا بج . ساد عينصت يب( بعل كلو رلادضع_ مونيا ىف وصلا ىزإرلا نيس هب

 ايصال انهرايص ناو ائيش ثيرعما أم ىلع تنومه لاو مليش للبول حاضنالا با

 وهال كمهفذ "لامع ءاجو ئبلا بضغ لاذ اهيلع فقوارهف ىيلا اهلج ة:لمكنلا فنصو يطق
 تم سلق لهل لاقف ىنثتسارب سقتب لافف ىغثتسلا بصتني مهل لاقن ناليملا ينامون هعمناكو

 باويلا تلق تعجرس اذاف ىل ليم كاوجا له لاقف تحف ىف عنناما تلاه تبصند ىنثتسا
 ةبوغتب جافملا لعفلابدنا جابضلالا ف ىلعوبا ساتخا ىلا و كلام ميغبلا ىف ىلطويبسلا لاق ردجصلا

  ثرصتب غنا عماولل عي اهتيكحلاوقا ةعبس ةلئسملا فأل ||
 نيس طخ نال ص لعل وقري اكىرراث وباب ربح مم نص م جر ءابدال امثشسوا مهاره

 قحىثج نبا نا هيفو أ ةّيسايف ةرحاو ةلأسم ىف طخ! نا نم ىلا تحيا لا ىباباص لأسم
 نا ةّيسارف ةدحاو ىف طخ اكو ةيوغل ةلأسم خءام ىف طخ لوقب, ناكذن ىلع لا نع

 رع اني ااكنلا فس لتس لولا ركب دك زر . ككرواق برعشروا كس سيئات لول

 مكطبنجل ىلا ىلعوبا لاقفرعشلا ىكذ لرش هلعشلا نم لج مايالا ضعب ىف هبل لخدو .انسببأ
 لاقف كس اوم نم ىهىلا مولعلل ىققتحخرعم هلوق ىلع ىنيتتاوبكىرطاخن اذ رعشلا اذه لوق ىلع
 اهّنلق قارب ةثاالث لا رعش ىل لمت !ام ىلعوبلاقف ؟ نزلا ىنم اًميتطق تلدا لبحرلا ثال ذهل

 هس ىلوث هو بيلا ىف
 اباعينا ىلوابيشلابضخو اًبيعناماّمل بيشلا تبضخ
 اباتءعايو تيشخ ييعاكو لق رجم ةفانغ بضخاملو
 اباقع هل باضنلل ترثصف عم ذالب برشللا نكلد

 ظ  ى) ىنعاهانبتكو اه اًنسحتساي

 حراضنالا .بارغإلا تايبا - ةردذلا بانك ةجا باتل ري مان كني اصترنج لل كإا

 -ةرز ا يشنما لاسم ا - ةدادغبلا لئاسم ا - :ةردبلحا لئاسسملا . خلا ماوس ىوخخلا حاضماالا د ٌقرحشلا

 ىلا يدا ذا انما نينلااهيبااي ىلامتلوق يضناب انك ىلاعم ا تايبا .دؤم اووصقملا - ءاضعالا باتل



 لولازلا 2

 هرب[ تق كتل ماع غرانب لب يوان تاند كلوا وريف ةينلا لولسغاف ةواصلا
 وو ابرز تس لاس

 || ملظاا دام يناوشومهل ءاضاادك ردا نوعجر مهنى كيمح  رعاشلا انوي
 - بترول لس عرش اوما ةمهيلع
 بررعل سس اسس < تينكلل سا اف امنوا - سيق نب ثيم اكل نب سدا نإ ب يبحماغولا ىه

 ور سانا تسسن كسا ني نسمع لوب بسشلا رع سآا زم هس ايف ناطت نبا

 داق مولا عسا .ار عش تسول سل سن يلقن لش اس كربقا يب

 اني اثو نول دوكتموا# 2 لقلب يلع نيس رزه ماب ا راش ووروا كس ىراص

 ايدرنعطاكه وز ل ريال ىلا
 تردالو جيلان“ اوببابس بسب بيرق عرب لوقب .اومايبب بينك اعا ندع ابرق

 ا تانشلل ملتي عج قلروا .عجئشت ماقلت سوالو ىسا جزا /لوغل .تدمالطا لب

 ع هعمل لعل
 شنو تاك باب امك ل سيرف باش قير امحرلاو ٠ 2 بتل نست ولات نق

 شاعم بلط ابا تكتم رطل اواجه دك كساب كج اجمال امنا 35

 لا ىرياقم ل يطاطضدحب عادا انترصم سد صقيرو ايل مري ٠ ير لاو كسرصر ارهاب

 صوصخ ب را ٠ دانا ساجد ايدو 52 وم موتن تعري اهكرا يطال شمس 1

 توريكو لم نعم لير صمراوش ءاضالاورفاع ىوثر دا نبذ اري - لو تنام ل لوك

 رشا وهاب ؤيلمت . ب1 ليلو لي قاطع ةيسا دعب - لد هداين كس لاس عراب لرصم ىرر ىراج قاما

 ل ١ لدى زيك س اد صنم رمل ا. قيد ىرب شكرن ناب انف كساد دم

 ردي كهل 2 عر سرم 0 كدب ل خا اشرت رو رشا ايلركل اش ع

 لثمن لثوال ىك ردك يبت يدلافركيميفضاردا لعدم كرس اط نرش !هبرلاج ناسا

 تل مالطا كيري دوش فو لضم دوي طاح ككراعشسا سعر

 و جت سر ٠ ادار ررقش واريرساكس كاب كوسا او هسو ةءياجك 5 | لس بسو ند سرب لضم

 _ د طرا رشاش وكسها كاب اور ضاعو نوط تدبروا هس مزال

 هس كفر برشا ةسوب ذل انس يطبيسو ريق وا سا بج لن م رم ا تساك



 ظ لفالازجلا ها

 ساّياءط5 قلل الح ٠ رثتاحة حام: ؤ فراق
 هس لاق مسأ ماقول قرطاذ -ٌتفصو نم نوفريمالا اه تكيد رجم سراب ىدنك

 نابل ع لشلا اوورشالام 7: «تودنومدلن ضاورركاال 7
 ساربسلاو ةائئشملا نم الشم كر نا لالا برض لقمان

 رعود يب يدبلا سبأ لاوب لعم . كن ..نووتومرعوو هب نيس نايكي سفر كيسا ديصقابم
 ,ابدر عشا حرك اقل تس لاو لاير ارد طاخن تسدرسو تيرارد يرش كا يسآت باك _ هن هك

 ءارعثلاعشبورم تاارايتمنالا بانك .لئابقلار اهشنا نسر ارت لا بأنك لري تافيلاناك بأ قرص
 1 نايس ساء شي .كاعظم ا اينعا مسكن لاول ذ - جس لير اضف اب ل لوهقلا تانك

 لاق ب غلو ع يراها كس مالا .نيئزلارعش نو تمار يغالا بانك هس لأ ابا تل زغ

 || هلوانتم سع واهنم بعصتسإام لع ص اّوغ ىفاعملا نيش د ةنطغلا فيرطل مارئولا ىفاذالا بحاص

 ثدلع سسوىاعمللاعانشبا نيرخأتلا ءإعشلا زنك هامابا نا ستكر ملثم بداض 5 اكلك ىلع

 ] تيزنلتسب علب | علانص مر اهنا (امنولا - يا نعم نير شح ل زب ام ٌث سجوف ع لثبملا ىيئاعم
 || بقال رعتنلا نا كسفن ىلع تقققش قل اذهاب ىلصوملا ناوسا دل لاق تح سر لات

 ش - ينح لوخ# كلاسملا بعص يع رجوف هليدبس كلسي نا ىنتملا دإ ا ليقو  نظنامم
 ؤ يرعم العلا ىف ب ناييرولا لع حلا د سب ىتكل اتي حوت كملت نونو كس الع تك

 . ب لظاو وري يتب قلب وك لوطم ووو فد بس ) رت بيو
 ظ - سلي لش بسخاء للا نلاطم ملل مر تنافو عري"
 | دهشواين لا ول ىف هل ىق كبجي مس انل نمو تبيأ - نعش أوت نر يل

 - روك سلو زن ٍناشسكس ماصّلل ثلا وهو ,سلق ىفام لعن

 تنثام ةيطعنبا لاق سركس لس تيسباهصكسأ يطكبربا سلا صنع شوج ني شنب لن
 || قارب سننجلا وهو تارك روسو ى اشك سا لس شاكر جوبا نألا ريلسا سنذجلا نا طق
 ئ  ةرهز نب ف يلح :رلعتول ا ىققتلا بهو نب نقلا

 || اجب نايفسابا نا مءاجامل سرب نم هز ىدب مجر ىندل سننجلاب بقلاهلاو اننل أ[ ناكيسأ
 ]  ةرهلز ىنرب سننجلا سنن ليقؤريعلاب

 ْ ذو لال ماشا ل يدع. . كح وردد ناسك فنا شت ارك ربع



 كقذلاززلا ] ما

 ادب لاعتنا انا سدعش اضع تاغ نازل وا ايش رب نيمو وزغ. كل حلب
 || كلذ سب برهوبث -قداصولا لج هدا لاق ايل اطتس اراهظارك/ م ورونم يم لا نط

 موق كردي نم سانا نمو ين لزنفا جل تق وأسز هل قرخ نيا سما زم موقيرمف لت ساو
 كوب نادسم ةرايودرمكرعب كسرارثرا - ”بامهلاذ انك - داهملا سّثب ءلوقشلا

 2ترباو لضاكهسب بيا ظاو خس يتإ وس هريزونبل هس سرير ريس
 لاق ايلراكلا س2 اع يلاو تسرب لس لبتولاروا- ىد عرارطأ لك تاك 2 ارفسولا بح

 ىناذأوعجرماواهتتجى اولعجاو كال نل مّرغئامناو كلاوم كلا تةرهز ىنداي ةرهز ىنبل سننجلا
 ب نكاملاقن ب نب ارح رتل لافف لمت ابالخو ةعفنمريغ فاجر ناب مل تحج لاك
 انلزروكب يش اف قيوشمملاو ةدافرلاو ةياقسلا بلطللا سعب ىف تناكاذا نكل نيمالا هيب انكطق
 ىلع أرفاكبرعد» لقا مذا ىلبهيسلا لاق - فلا مو مسا مث رز ىفبب عجررو سننجلا سنخم اذ
 الفم ١ ج هيبلخل سلا ىفام - ءلص اب ىفننلا . ءاغشلا ةيشاح ف ىفاسلنلا كلذ

 -ترواغ سيابكاذمأ اولاةاونمأ يذلا اوقلا ذو - َنانم ا لإ نإ
 تب, ياشتس دين كسا - بس نيف نملا سيصل أنبا ب - لوجبتس نإ با نب هدا سبح وه

 - سور: لزانثايا

 سارا.( فانا لدار تكيبب كرم يبحر
 كل مشت ن |ساررئرا بل ؤود يركب كسري ايلا نبيل مان اكسب كسسا اب لانى ل ولسا

 ' - نإ نيرلاو

 بح ىرور فان ناحل كروم نم ككل نحر لل ولسمو ىل [نيرشاربع تيرابع اال
 ئ ظ ماما ومال لا

 /ذإو لل وب الإ تنمرر كل جر شابه تنم جيف لوبا م
 آ ْ نورتو بصو حر هس نيا

 ظ - تسال امك فعلا ربا لل ولسنا موس
 - كس انوا نرسل نشر اح | نب سككاب مان اكساب كس 3

 - لوب ليات ابح كم الصلع ىف توه سا اهني يركع بخ لينين املا سأر ىلا
 تاتو سأ لاي هزاز امن ازين 7 اطعم كسا فلو وطب لاب ضيا تأ



 لفطلاوجلا ما

 نرسابؤنب ساو مهوب سي .انناوج يمل زان اتساع زانجزامب يقف
 دقلا ليلو صل شابك ترحيل كس اركركي لهيب ل ركشوخ سينا دا ماليش اع
 رشادبت ب ناك امير شا بتي/ل دب حد ل ملل لع ورب نق سس اجب ماناكير الجي . نزل يحص
 ىكقفانم سلا تاجا كلفت اب فاطم نسا سس مال لئن شاع رشا بع امض
 ملص رمابب باعة شاب ررشادبع .ايارف نشتس لقمان ى نكت اوبل
 ظ .ت وبري لب

 | ل نامي دال نوب ةكاسادتذاد تيب اقتراب ىرعشالا
 . روك كري طا شل بعرطىل - شرك سرا
 ابنى اسوم نب هدا سبح نب ليعامهد نب مللاس نب قاححن !رثبب ىلا نب ليعامسا نب نلع نسحلوزا ىه
 لع هند الص هد !لومد بحاص ىرحشالا ىلسوم ىلا نيرهاع درب ىلا نب لاللب
 راس أرو سم تسي ةرصنئاقلا نيمار - لمع اما كس يحبو سمرا ىرعشا سك اولا

 مالك ومس رطل بأش ب سك رح خردل بأ يرحل كتل ومالا

 57 وكرر تلم نأرق بكل وصا

 فايا ربترتاك سا رك نب سس كيلا” انك قي لونا كس[ اه تسب
 100 1ع باانسفالا باتل شنب سروري ديجرت يصلي[ لوب تلو دعم د تس يكرلو سرلج لاك
 يادبلا ءا9 طب بسن جاببو « طشذم جربة قمل ططخما ,'”اءللم حر ظننلا مسالم ١١ جدادشب عربات
 - لب عافو 2س تدان ساب كى راسو ركاسع بال ىرتطم ا بيزكن ديس اشك ٠١ج ارثلاو

 *نن# | ررتربطم اراوجا , "اشم بحر ىج كس اهبط

 فس رلزعمرل ارو ا لازتعامب _ كبل لارج كولا يلزم وا يرعشا سبا

 ىفرح نم ايكن العا هي هتسياوأرنل ركوب سيل سر رش عزو رب سرع عم اب كور كوب
 ايدّددإ ناد ن لمقلا ناخج لوقا تكن الث نب نالفان | ىسغنب ىفدنعأ ان اف فرع مم نمو ىنفرخلغف

 مخ اضغل جرح ةلزتاعملا ىلعدلل سقتعم ٌءاقم تا اتاناو اهلعف انا ٌيشلا لاعفا ناءاصمالا هانت
 عقم ؟ 5 ؛نابعالا تاينو فام ىغتنا مهبياعمو

 .حللابسانك/ لب يمن كك فيئاصتدنج بس هو دادعت كف يئاصت ك يسم احيا لوقل



 و كالا ىلع لا ىف ليبصنتو حرشلا بانك نئيدلا لوص/ن ين ديبلا بانك نإربلا ايلا نوم ا |
 ل هريو ليبضتل| |

 ”ىفر يصوت - بدار و رت عرب لب ايدو جرراوخو ميمو ضف او ةرص الو زنط عبس
 فكاكو منعللا عراق ١ فر هرج ىرعشللا هنداوولا تح هس رس اوعفر سو ةلزتعملاتكياكد لوكا )

 وب لكى هتغفن تاكو هربقع ىلع ى سوم ىلإ نب 5 >رب ىلإ ن: لاب نجا هفقو ةعيض ةلغ نمل كأي. |

 ظ  برطنلل لادالك «ًاهردرشع وبس ]

 ليثو .اوبب ل اضتنا سم للم جاف ضعبلارنعو ملل/عبلا نع بس نم المخا ليت افو عريان"
  كأ سشكجازغد يباع ذ ناكو سكك ناك هال |

 وبا بيرق ئراقلا ىلا يصبلا ىف املا جل شادبج نب ايرعلا نسر املس نزبو وو )
 لإ تدورعش و ابك نبش ,رلعلا وو

 رشكو < نابز م اناكيسأ حالنع. ست الظن سمن ككسا لاه سعب اق وركولا ٠

 ها تسب بك. جس ماناكيسآت يذكيبض محب نعو سرج ضعبلانعو يطال عر نم نار عطل |
 - هلل برام دوو تبيع اند قرقتضو راف

 رابع لو تا ا اورق نبيك جرعا نب ربك باسر ت د 7 ا ديب 00

 داعمور ير نءد اور بعس وإثر اولا نع اعزب الربو يلنعتسرقابآ [قهبساما

 و بررصم ير صرامو ىوارك ولاد ىبري سكراب اللا نب ىو ى و بيصور سولو روكا كورادذ ارم عزب ١

  بسرلتلا بسنت ازك- رشا وري ءاطعن ب بس ولاا دع

 و نورس باو يرحل نو عش اى اروا تسلاو لسا نة ث دم تب اور بأ

 ترسو يلوربابو حان ىلا ب اطعد وسناب لرب درك ىو يان

 : نور إد لوي ندمت بش ,العلا عزب ذاعم لاعب هسا ب تكتسي اور تسبوا

000 
 ..ظفحب م ىنكل مب سأ, للبر جريل ناك ةرقتيحولا لاقو نقثوه نيعم نأ نعىرلا لاق

 .ةلغلا د لاقو .مسشلاو اهمايا يلو تبمرعلاو نأقلاب سانلا لع نقول ناك ئتك تير ت09 ولا
 سا نبع ابا تير ىتح  اهقلغأ هسا ىباقفاتيلئاع



 لفألاوجلا كه

 امغللاو علا ىف ةّرت اههوجوو قءارقل ابداع ةصعىف ام رقمر لإ ناك بسافر ايم نركولا

 ؟ءاينخاذ فلان داكب سان الب عدتتم تيب رعلاب كهف قخغللاب ىلع عم ناكو يبيرحلا فس انل اماما
 الها نم ّةعاةرصبلاب ضع ناكو تلكم رضرايتنجلا نسح ناكو لق ييهالا نع ءاحإم
 ير هالس نب مدناقلا سيدعوبا لاقو رمهزناكوا ةرصبلا لهاراص تدق لاو ىذا بم او غلي ل ظدقلاب
 -نيذوجالأ لح قران مرج لبا ةد)ق نم ٌءايشسا ىيلع تضر عفرمانلل ىف !ممرلع ىذدا ىلص ندا لوسرم

 كس انخياف متول) سبأ قي امرظنا [مبعشت ىل لاق - سكت تاور سسرلاو يل ى منع” ل بروصت
 ئ . -  ًاذاتساس انلل يصيس ضان ةبشكات كسفنل

 ةنامزلا ةئافو ثم راتبلالا .نسزنو طظم سبقلا روف بانل يخيد كل لل صفو بيرت كس زاصلا نيالا

 ثراعل او ١ ص ؛ىريبزلا تاقبطو الاب ص ٠ حر ثار [شسلاو راس ص عر ىمتزلابعو ادم ص ١

 ظ - رمجو ٠١م ص نينو با مو 7١ ص نير صبلا نييوخنلارارجناو نانا ص

 اهليتسبلذ _ كك ص اوارص او ضاونو ماوع حرم * كرب اهو قفاز هس ءااعل !نيرمولا

 - بيريدوكل وردا ليان بسركراينغا تدابصد بز ير طرت
 بيل ف لاهل ًثيب تؤلم رق ءاوصغلا برحلا نسب زكلا ىبتك تناكو سدد اهلنا

 -«بلقب مظفحام“”ل( لنح نكب + لالا ىلع ىلا عجرم ابل اهلك اهجرغاذ كنت منا رمش فقيسلازم
 الى انضرسردا ادا فير زمأنشكئيدما م كسبردرع ولا و امد طك راسا اورمولا

 اًناذ كامب تطل ن يح تونك اب امين اولاد ريمرلاط فق حاج ىو طف ركوب
 ١ هس سني نحال مح ذا نملابء اص ريسخل

 لاقيلا لكك جرت هل رسسماالا نمشوفنلا ةركت اسير
 ثوحع ىنمارؤس لشا نحف هل لوشن انأف تعول لات جاد تام لاق ؟ ربذللام ىلا هل لافن لاق

 ٍقْغلاِب جرف لاق ةناس نب شعو عضي وحن نب | تركو لربما ىلا اند أس تورص) ىلإ لاقف لاق قاجج
 تيباوب ىىعمم ني لكم »و تايفوو ا"ذص ىددييز تاغبط  نيلبمل نيب مضلابو نيبرعالا كيب
 نيندلب ىف ؟ميلع هند ىلص ىلا لوسرم لوقف ءالعلازب نعى نعى مدالا ثّدح لاق ؛ سيو
 ةماوا سبع نين ىف لاقل ىنعم 8ّخلاب ]سا تتيلع دنا ىلص لد! لوسر نا اكول -تماوا سبع ةّرغ
 .ءاومثالو >وسا اهبذ لبقنالءاضيب ةياجوا ضيبا الخال( ةيدلا فلبقبالكض ايبلا ىنعمّتكلو
 - بي رخأز هو



 كقزلاونجلا مل

 ذ اييللتما داملاق ؟م لتي نا ةمملاب نسحب ىتم تحاول ورتب لس سس كر ذانم نبا
 - يب نسحت ||

 - لوب لس مكشماب دم دشن سمك تدالد لورا
 ل وكف ليو ترش ضال وقبروا تاشلم تاو اسم اكسر وا

 كيكسام لاقف قس ثم ىنب! | داف هل قيشغ نم قافاذ قيفيو ىرلع ىشغل ناك اذول ا سنن ضحاملو

 ٠ - ننس نونامو عبرا ىلع تننا لقو

 ةءارقلل ىلا سانلا عرسإ تترملا مزذاملو حلا تاءإرقلا ثحا نري ىلإ دق سنس ار ٌهمجا ما
 - ميدل ضخ نمير اق نوعي ”كأوناكو دلع أ

 نبريعسو سهاج نئتكن با مهنم ق|علاوذ اجاب نيعباتلا نمت ءاجلع دعوا  ةلئاخ
 كنا ىلعىرااقلارفعجيدبا لعمرو ف اًنصااو يلع هنا ىلصربنلا ىلعنوبا ىلع سابع نب ىلع ريبحب

 - ملرغو صيح نباو ةمركعو ءاطعو ىرصبلا نست ىلعو مصاع ىلعو سابع
 ووو راههعلاو .ارقلانعيورشم ربك, سس حسب تس از ةاود كسالعلا ورمز - ةراف
 - ىرلا ىضنب صفجر توا وهو ىرود ؛ لوا

 - ىسوسلا دايز نوللص بيعشولا وهو ىبوس ٠ مد

 اى تاكييزي كلا املا نر ىكتس او دس سولور ىنحا - لب وار طساولاب لول ود ىوسرو ا ىرود

 : ايلتس ارق | تس رازعلا مورو ال كرابلان بيكا

 70/1 سس شك اور بملاو هي فكو ملدا ليس نعادصو رعاش ىد ايا داةثولإ ٠
 |ىهشمدايإ نمعاش نيلارلا لاها وداعس موب واودوا ةزمك داؤدولا بار ف با ضن بام

 ظ تلو مج .ىضاقلابانع كا ةيداج
 ةيراجوم لو طك طعل _ سس تاالدخا يمان كيراوووبا نكت ير ارعشلاورعشلا بنكي با

 ميكر السا . بس عوبطم اردد اكو اوروبا - بسفر شلا بر لظطتم انام اتيو زن كى ئاردا - حاجب
 ريم ص يشرب اوشو 9 ص م/ جر بسدارا ؛ثنادرحو اك رع | ج رارعشلاورعشلا ب انلو لب 9 ص امج لاغا

 اني ساي اشداب كن باخ سارت فود لكم كل واود وبا لس لوب اشد إ ضعن _ يسرك لصف ب
 مب نب بدك صعبلاٍلعروا لد وزنه نب 6 اء راع اك تنك ل جب . يكب لش برضو اوو ىلار اج

 ىلارعش ىورن *ىبهرعلاو بكى مك َ جروب بعضوو فلو ل ديالا اوورلإ  ىك ىد واي لس ظ



 لفألاجلا ظ 0

 تح تنكس ائلارعش ا سل ,ترطخ أ تيب تسيل اوظاذلا كال كل ذو نيز نب ىلع وداود
 6س را لا - لروما كسد/رو شمر بر ضر شوو يك ادولا :

 امان ليللاب 3غ راسو مما نيبسحت يما لكأ
 سر عشب د يسايارقرلو كر شنادكرىواضيب ىلا قرعش ردا

 هقرخ اقر ءادل دكجو ىل 2 هلماظن "و ى رج ءامملا ]
 د راوشلاوعثسلا بانل اذك

 ةرالع كسا - رول سس بيشلاب نونمئينيزنلار يسن نعش عر و وعسف نب |
 ] : رولر 0 ع ارد ىو :

 - ينعييلدا ضم ىلاوصلا بيبحنب لفاغ نب ا وعسم يدلنا سع ىف .

 ةجر تنافر ىم السلب لل دشنت. نواىردب . ني يؤ بصاصرا مالشمللا ميقا بأ
 | نيلي اص سمو ىلا . هك تكر طوف تسر كاما كاسم نيل مابا للى تتس اقوا لا خخ
 بأ ى ةاماوهسسو اعمنيرجس زج بلر واح رب ردع ترجم اللا ىزإك نزروشلتح نك

 نايات و وعسر - قت وجروا سؤ الس مالا قليب نيماوس بو ورب تضرب ا لاو ك
 ضل اءاعام تس سداس ىنُتيار لقلة وعسم نا ,لاق كك شوب للسمع يا راب فرع لس بأ -

 ظ ١ - ىلاربطلا واهس -انريغملسم
 لبا[ خشمي وفار رعي تامل سك نجني باك اؤب وتس تداباور عب |
 بص لاورعي 6 هرايودرصي .لوب كسا واو اطلقوو نكرم ارت كوب ارسم

 ياناس ثذلاكي أرك مالي لئن سس برش لهو زافم ابا. ضب ةرنطزرم لإ
 كاهأ ىتحى داوسرعمسو باوخل عفرتنا كلن ذا اتيشيلع ءند |ردص دن ال وسر ىل لاق لاتامنع سمج فو - اك

 ىلإ ىلومهلاسو لدا سبع نم نعي سا نم [قلا)ونخرتالسلا ميس لاق متطلب يارس ولاكن
 ىيذ لاقو - ترا 2-5322 بسمك وعسئررر شاد لب لور امنا .بعكيب ىلا دذاعمو ةفبرنح

 , - ناؤيشلا ماهل  سبعرما نبا سعب أوك رالسلا هيلع لاقو الع لم ىينك نحس اىضأرع
 كدعشاد ناوكتيرضتإت سوبر اهتراب فلا - هديشعولاو رثطو كيلا دج كب نيستا |

 ؟ بيبطب كل رم ٠كا لاقى سةجر لاق ؟ طناف لاق  ليذذ لاق ؟ ىكتشنام امكرل سول كت دابع
 ىلع ىشخلا لاق كتانيل نوكي لاق يف ىلة جا لاذ ؟ ءاطعد كل سه "كا لاف نضر ا بيبطلا لاق



 لي هاف لم راونوبر ةمعب ووش اولا ةءاوس ليل لك رقي نا نهنّرما ىف ارقفلا قام

 - ابا ةقاف هبصت لشليل لك سقاولا روس لق نم
 (أءا ليبهروا ورش راجي هايا لبي لارا لرلع نطل بمب سى وره ثيم داما مملح تسايسلأ

 - و رفنم لس

 ىنح هزد| ىدررعسم نبا يعز ولاق لقو سانا عايلو تعا وابن يت اياور كساس وقنتق
 لحم ةزبخو فسوبوبا هنعو ةفيلحولا | هنطوداجهسا ادو ىخللا يهاربا ةرصحو هةلعناقسو

 ظ  هزيخنم نولكأب سانلارث اسف
 صعلر لكوا لاب تافو نب كساب رم سر فوكروا رايت ضر سيفوك تورت

 لاس ابرقكيت عقر قرع - كوب نوثرب سب عشبلا تنضيروا لوم س وروئهر سرب ثافز |

 : قاد

 ةقالإوب با أ جسوم وك وار ييضفكاكاسأ  امتعداض لسع ا

 ناجيرت ين ةوعسف نا لأق هلا نيكس زين يرشح باقلا ككينرسشملا سيدرك

 ِ سابع نبا نارا

 كسك فإبرو ملعو لس تس نوقالع زاد دود يت دو ا مازاولام دم 1م سضرخأبلا
 كنب الو امكن رم ٠ ل تا تس ليصل ا ظلام ه2 2 بصب الو اهلي ضيم

 - لور نيد رسل باد

 ”نالسرلا اة يايطا م ”ترتس لصج مامالا لاق نحس ليي احتمالا ثكهذجب بأ

 مكطاضر ةشئاعو سناو سابع إورباجرش ربا مثقريرهولا ما اوتو نسبا |ملااوزكا ا لع

 نع نبا ىجيوتيك ا( شع جرا ليل سقلا ٌتيِأامعاطع لا كس نول يب كسري أ

 يتلا نايفسو ىناصز قىجعشلاو ىنامز ىفس ادع! ننبه سانلا ناك ينيبع نب نايفس لاو

 .سي تشن عج لوقو لوم لب كش من اطرمت تافو ىكسارحجا مادا ل وق بسح - ىنامز ىف
 عت ىف ضيبارت اطراج يلع ىكصيل عضو اههف س اس نب وز انج ترهل ا نإ همم نب نومهم نعو

 ىرباالو ىتوصومبل نمانعمم بازتلا ىيلعى سالف لجرب ف سققلاذاهبذ لخ لذ ىناغكلع

 ىلخ داو ىدابح ىل ىلخ د اذ يضرم يضل كب سئلا ىججسا ند مطلارسغنلااهتباث ارقي مصخت
 كم !جداهإلا بب نق ىف ىؤنلاكؤازك- ىتنح



 رخو يبطل جاواوروا نيش ىف سميترلاو كل باع طومان كوبان سرغأ سس مس
 مغ كوب انسان ني

 هلعمهللا لاقو ههلص(لا ني ا ىراذبلا عيت تدشو
 - ههقنرمهللا رلسم تيا سو يكل ىلع نر نر باتكلا

 سس كاس ءورق تشل نهسغفناب نصيرتب تقلطملاو تس نافل مدس

 - نهرو
 - اهنعيتد اىضر باطنمل نب ىينب هند! سبعه
 هلال تما عروب لبشر اسكس نعل نظر تنير ظصر لاو كيسا .لؤدووصتسواسلا شكوران ب

 هيث فاعف موا زوفرا ود بلاط مر رع لرب قو ع - لدرجج ردا

 و ىلز وجي ملف تنس ارث علما نب ياحي او يااا

 5 شزاحإف ندس ةرشعرس بانا دق 5 نشوب ىرلع تضيع

 ] لزخي منا ىتح كوسم عربنالا يفر بزر اري الش ضل سا ايبا يسأ لماكتسّدسس علب

 ورامقات ثلربس ىف .تقان كلربيو يئيلع ذر, ل صئئنلا ريف لص نام لك لو هلزانم

 ىّقنلاوكذ انك سيت الشل ءاملاباه سهاعتي تحب | ناكف رت تخت لزيز هالسلاميلعىبنلا نا اولقن
 ئنلكىف يلع لدا لص دا لوسرل ةعباتملا ف ةيظن قف ىدرنلا لاق - كام م بينهقلا ىف
 - أ -اين ىلا ىف ةداهزلا فو لاعفالاو لاوقالا نم

 || تح ند ارك نلم هبولق شخ نا انما نيل نأيملا ياالله اقاذا ناكو

 , ماكبلا «بلخي
 ل مرفشزلوب رب اما روا ىراكيريها ردا دق وعلا |«. - ل وره ثيسواعا (|410. سس بأ

 . ىو كوفد. ب بح اقم . نوب دي شل رداع تمانو ل
 كاةلثم ثيراولار دعو ةرلود هل خلومالواه سلول ةدلاو سانا تس -للاعت امر ب نر 1 ]

 ظ بقر / لوا .ب ءالعزتو شاصي تيري كورا شرد سايب

 عد سبلت 0 نزول اا لونك نابي لو ثورعم لري ثدوصن وس .يشس راند
 - 0 ل دام ثلا و ليو اطير فل دلال

 - ىلا سامح نئارملا ىضات ليلد نداج رب هاواوه رمت ضاؤزب رولا لوا



 لولا ' 5

 - كيشاو#ررفيطعولاو عفان نيرو هراكع 2 نضر ىروت ايفان ضيم ولا م

 3 قلاش وريد حراص نيس اروبا كرابش ين الاسرة تس اور تس أر وا
 تس جرو لاعو بكرت اكساس د ارئد خسران" اهلل شو تيس ممر طرعول م اا ريرؤلا

 ”لسمزع ثا ذاف مباوضأو ةفيذح ىلا ىف لوقي ضايع نب ليضفلا نايس تيساور كن يورو نح

 و ةغينح ىلا ىف لوقن كانا هل ليقف ةفينح ىلا ب احا نم ىلع لبملا ناكو ءىلض نيزابااونتالوقي |
 : فال انت نحامه مالا نه اوبلط ض كيب و لاقف مثيلا ثلل 'ةلشسم نع تلمس! ذاف لوعنام ىبادا |

 _ اهل مج ض كر امقانك

 و مااسما لس بوزن كب سان ءاد كاري ت اب ساس لدنرباش لقياك تابع نبل يضت ئ

 4 بس ل ار باسم ترارو لكك اروا - لإ الل اروا ةرفرطعولا كلو لش ام هواي رز كس بس

 نكبر نثارملا ىضاق ناكلا ليلد نبداج نخل بنح نب دحا تلاس لاق نهم نعد - ىلإ زن
 لاقن نع نيعم نبا لُكسو نيثيدح لاق ؟اًثيش ىنم تعمم تلقى ل بحاص ناكشب لح بحاص
 || ىتييأ س سانلا تاقث نم ناكو اهنم برهش شارملا ىلع يضاق ناكل بل >نيداجسا جوبا لاقوةةفن |

 ظ - سأب ب سيل دقا»وبا لاقوّربلا عستكمب [
 زمام اا دسم نب يك ذيل اطر جس نبى ل ماءاو ثيم مريزولإ ر كحوو - موو
 ايننوبا سسز نب ةريبع نب"ة يناير يوه كسب بسشو مناك يروا سوو نا - لذ انس اى
 : : - ملاعت هلي جر ىرصملا ىريمملا |

 ناللعُو اطفب بسب ىكو سس اس (ولادبعو ردي ج نري ل رك ثيرم كساورىرصلريزولا

 1 قرشا 75 كو اركز ىلا و ىددم» نبا ]

 7م رطظنارو ىو كلاود اص بيش اد اينلا ىلا مو و يكتب اور ح بكد
 أ لو س انلإم ايا عمسلاب املا نم ى يصبلا ليما تاكو لي دعك 2015200 وادغب عربات ب يلخ

 مكدرق سس ارف يصل يزوبا . أ قروتاجواررغرخأ ىف ئأر نم سف لزنو دارذب مح ةريكضيناص
 تلفن ركن م ةلجد ئط اش لعأضوتب مونلا ىف سيك[ ىتث ارجل ميلا جزل نم تعز نادابح تل نإ
 ريح ناكمنعيدزرا عجم هذا نخل ات لاق: سيق نب ليغامما انثلصح لاقف ثم لك ىتلرح نايفساب اا

 سَ ار ينتاك ندع ا موونلا ىف هتظفح لييزول ١لااءنح هند ضي نيباسلإ السا نيكسشللا

 هس لوقياشن اذ متبتانانروزب لوس وزن اص مئاندلا خيتو ةّبش بر ظيىلا ىضغانكأ|



 را 1

 العت ىل نوب ان تضم لو لد اهو ىشن ساشا

 دلت ءاسلإمايا نأكل ...٠ نسحب لاي ىاةشيمايأ
 || دينيا لاقفكي ناقتماكهرصاي ندا ريكوجوم كريم ليكأر نمير غلب ةكئ رطل ما

 ىفاكتنا هلاول اقف اًرحا شك لاف يفاكومف فقو نم لوغتن هلاولاقن قولتك سل نيا لكن ارقلا
 .لبشثرم 1 راب ته تسد ضار « ارث ثالثالد ا فلحو هديب مزلغ هبتك يق مد

 بيرم ض أب عريات بأ لوم س للم يللا ىدامتر "نهرب لوب لب لمأر نم م تسافر كنا
 ياك

 عررو رشلاب ثيراع ماا - كت رضعما' 2 007-2 .يباوشو شاكر ىف وص كيراوإ مس

 كل ةدابعلا شكو

 لوق ياكم ا رلارصعل كرر عس لالي . يدك ل اعاده لب ظفم ياي ايلوالا يلع

 وزع لدا باتكب جفا ةذازلو ءانشلا ليل لوطح 0 سةر عأ

 وسحت نوكا نات يلابامل جا |
 نع 0 5 00 52

 لاق دضعمو ةبثع نب نرجو ىلا قيواعم نب سبب بيزيد ةقلع عين شيب قانجيضرلا# دايك ككرلادبج
 يصقلل ضعف جرزغازه دعردب مرلا نسحا ام لاقف ءاضسب ةرب صج نحب ميلعو قبتع نب ىج جر

 هيي لما نم وغلا تف دفأهنم تاير مرلااهيل نوفل تهفرجباصانراذكل صقاك
 .اكانم لذ اهنم تاىف لاق ةريغصلا ىف كلماربل هدا ناو قربغصل هه ا لوقيو ةريب اهسلب عجم يسن جمباصا ىصقلل

 مس لس ىف يصب اصافمب ضعاف ىلا اًمضعم ٌثيطع اذ ةوزغىف ى امني دمار صاحلا يقلع نعو
 ملف اسف لاق عمد نم. باص ريغصلا ىف كر ابيل هّندا ناو ةريغصلااهن ا لوقيو ىلا رظندو اهحسب لع
 لفلم سيلا ىف نك مذ لضعم مد نا َيحْملا ةريزيل نا لوقيو ىيذ قصدو هسبلب ة يقلع ن اكو به نب
 - لبرص احسك رصد دوعسأن ب ازيك قلما نإ ىببانرضعشي بلا

 . سروري نم اهلك امال هدأ لحد هريس وا
 أنعم لبق ناد ندتكل ليكمل بسس را لص أ .اكياب سرلاو مالا ابا دز

 ةريذاو جمان ىعي كاكميبال مماوه لبقوةوالثلا ىف لعفلارامغا ىلع ب ضنناو فص ماوه ليقد جوعا ب

 ثم 11ج تنالارغللا ىفان جتنا - سذأ ىلاابوسنم ثيل ىف هئيجب رجح اوه نه



 لفلايجلا ا

 لتس وكر لير فما رز اروا مال لايلل برا اهي فكري سردين تمر ش نكت
 كرها ىنعبتاذ كتأي ملام علا نم ءاجرتىفاتبااي لاق .جانؤبمهلعم نر اكو كرش اكس ا تس

 نع كنا ب غلاف . ملوق ىلا  اًيصع نيل ناكناطيشلا نا ناطشلا سبعتالت باي ابوس اطإص
 ناكامنا بسكال رغختساس كاررع الس لاق اكلم ىل جماد كنجرول هتنترمل لثل مهارااي طا

 يق ب سءاح سب نوكا "كنا ىلع قراوخداو دا نود نم نوعرن امومكلزتعاو . اًئفح ىل

 تاير شاودع كسروا مدرب رفكت سل امر اد كلانا خخ تجر افق ايل كرز ماا ربا

 هيي منال نيت لف كايا اه سرأرعوم نعي( ىسبال ميهاوإ صاخفختسا ناكأمو هب سارق

 .. - ملح اال مهاب نا ىنمُأرمت
 ادصا نكن ضن أ ميال مهار) لاقذأو سلم أرق ان سات تبرز ال تنل نوم شعل

 - نيبم لالض ىف كموفو كإء ىلا ةهلأ

 و ةرثق ىذا هجو قعد ةمايقلا مينرذأ لاا ميهاربا لباب وم قريره ىلإ نعى رخل قرش أد

 ! ٌبنرساي مده, لوقيف كبصعا٠رعوبياف كوب ل لوقف ىنصقنالشلا لتفا ل ميهاربا ءل لوقيف ريغ
 || تنل تهحملا ىلاعت هللا لوققبف سعبال( ىلا نم ىزتخا ىدونّئاو نوثعبزز عود ناز الن ا ىنت لعو كانا

 - دانلاف ةطيف مٌماوقب نيف زطلتم حن لبوه ا ذاف ىظنبد كراج تدتام مهارب اب لاقي مث نير شالا ىلع
 اوفي باكل للهروب ناسا بع با تنجشا ]ل هاوبجمين!مهاوإلا هسا ن الكل ريان ركل "ل ةيالبلافو
 || لاقل اهرحل كلن اسما لما يزعل اباوصلا ويجب لاق ضنا سس طبعي ناك عنوان ليف جلا اكلات
 || تناناج رامي لير كوبر ورضي اعقل 61 كم لسير د لقتل وإ انهم
 ٍْ هلي فكنا عاجبا اد تاب سا. صصص زا زأف . الصلع زن نب( نيذشف افنان نبك

 .|يتحا ءاظوب جس ايكج إب ل ماكان طل وود ءاجبابجس بابك اسال عوار ارز ارك جس ريف فلس اب رشنلا

- 

 . + دزالءاخاواء الباع اتزان كا دطوب ار ابو نكن قت لالا لب تكءا بكام
 [ناريزا سازكم مهاربلران لاق: سا ببال ميهارا لاقؤاهىلآ هت لوقف سابع نبإ نكن عض يف لسد اح ىبأ نئبارجرخا

 . || مهار) بارعتارسل لاةرهاج نع جاهم ضعب قرطرم احلا نيون نملا نباوةريش ىلإ نبا زخاورجدأت ةمما تاك
 || سنا ف سيل لاق سنا ميال مهاوبإ لقال عت لوق جرجا رع نين زنملا نبا قرخا د

 م لا - ملح اد نا. وحنان نب جيماش نب عرسان جريت نب ميهاربا رهام إ ميباب
 .. عك دنسل ةريسفن فر نذنملا ننا و ىخا . تساوه لالا اء اوس شر انك ت اقر ضل ايان

 ىح بطل نوعجياولعحر انلا ىف ميهاربااوقلب نااو دارا مل لاق نحس .نرأ ىغر ىباصلا حمض نب ناميس نع



 كفار 0#

 2 ع + ف 1 0 5 ١
 اد ىلوكران اين لاق ةوقلا إن ليكولا مو نياعسح لاق سانلا ىفاوقلن اا وداراالن تطعم رتل علا تناك
 .نيرح ثمر ىلعتمعقووؤر الازم رش هيلغ هّزرا لسير اذ ينس مرُم ىلجا نم مهرب!” اقع يهارإ كعاالسو

 5 نيا اذ ا د 2 4
 ةرافميفو ميهارلا مثمتايرنالا انه ىف حّيص رقد سخر مب كيو 2 ثيدع ل ويس ظفام

 فتن كرت مهارنا ناب نارغلا ىلا عت هند ربخا لق رمان طم هارب اء انقل ماي ىف تام ىناوهو ىرحا
 | كلر فغتس ملى اواكرشم ت امال هل نيس كل د نابسانالا توسوو درع نادل نمت لل ||

 "ثم ىفطصلاى لاو قافنلل كل اسمفازك - . 2 .كلذدعبا
 كيرانلا ىف ءاقلا سلب مسلما كرز ارلاو ملعشتس تعش اىنظر درع نب ناريس ءاثنا ٠ 0 َ ) 7-0 ٠

  7 4٠اذن

 «اتيل ليف
 كربة ب مليئا راب كيرلا دقن نانا كروكر ا فل ارو عب[ ساحصارؤا

 مك ى رانا كنا اسم: للطب ربا ل ترس ايوا - لكتب ترو نمي اهنك أ

 : عينا كلاب ص يك. مك ترجتورغس بيش كمال الع طولر وا اس كويت باردا

 5 توه رزالونل تك قراو كم 0 1 ارز مل ل كسور لعمر وم اور وهب ما ع

 0: + تس هرز تبرد كر رانرلاو كنا قتكرعب

 مسلوب ا رفاه اكن ابيا تظاطروا كن نوبلاو نال رباك مو
 0 قي ترجي

 رز امم | ل عطول ى نو اوو ةوزاع كسرل و كل بسمع انك مالت يلا ب ارا نل ارسلك شو نس ا ١

 4 هتك وبكت ربو توزن ناهسسرلاو كيرلا تخش قت راسم

 باكيا لق ريسظفاع لابو ءاقلا سيل اا سي لو كعئج امس اوج سليط ىوق تأ
 نياك اس سكن يال مارس ازمماناكل يلو سا - ل ليل ليلو ل لب ئفطصمىع لاو ىف اهنا الاسم

 ىضياب رمان لطن ولولا لن كرش اع تناكو اس ميدهاربا جرد اولاق : ليم تككلرب ٠مل + ص ع يا
 نيّيئاهنكلارضرا نلا نين نا كلارا نمرهب جر ن]راه نب طول ىرخا نناو ساس شلع ميهاربإ

 دلويمل السلا بلع ههارا ناكل < ديانهو ته سن وتو نانئ ام هلو جيان اهبذ تان نارح أ ولزغف

 ] -أ اههالأوامو لباب ضرا ىهو نين ارلكلا ضراب رز ومان او ناب
 مالسلاو الصلال مى سلا كس ايكشسب اسس وقل كالو سانا تالا كرس ففاع انا

 ثرعف ثعب سب "كم ىفطصل ا ىرلاو قافنكط كلاسمف لاق كل نوم تلم ابريل مو والعالم 4



 كفا بن

 مهار ناكمنمذ فد درع نمز ىلا م>أ نم نيقيب نيمو اوناكمالسلا ىيلعوبدلا > رجا نارانثألا ةذه عوج رم

 ظ ٠ 5| « سذأو مالسلا هيلع

 ءابإ نااهنم وجون ىبلعاوحح او هذي او هكر الب يهارأ للأب او نكب لرنأ نالت هنداجر ىزارلازغلا لاقو .

 ني.لمشلا اى كببقند موقت نيحشرب ىزلا | لان لوف اهم ةوججو بلع سوارافكأوفاكام هراللسلا تيلي أيبنالا | ١

 7 نرشم ارداكام يلع تير صرخ ءابأ ناؤلعل ليامو لاق لحاس ىلا لناس نم السوت لعن : ناكمنا عانعم لب ٠

 بج ف سجن نولرشملا امنا الاهت لاقد تهاطلام ماجر |ئلانرهاطلا بالص| نملقنا لذا طرقالسلا ىبلع لو

 - مأ .اًرشمد رجا نم ٌدحا نوكمالنا

 1 الش كيل تيان[ سسود صورو سرع وفرم شيسداعا كرين

 "للءاجي(سكقرف سانلا ن قرتفاام لاق !ميلع هناا ىلسجبنلا نا سنا نس ةوبنلا لثالك ىفىقهيلا جرخا

 مديل | يرتب راقي 3 ىددبصي ف ئولإ نيبورم ثرضواهريخف
 رع ءاضنوكر انا قادها لاتينا ىتح ادا نمل
1[ 20 

 ا ناتنعش ثعشن: الابد هم ىَّتصم ره اطلإم احرجلا ىلا ةبّيطلا بالصإلا نمىنلقني للا لزي

 بجرب قلت - ”ررطخل امو بل كس نييرلاو هيا مالو باباي كتاف كسلا: ورزأ  اًسا

 - سماع ابدى توماس هل كنا

 بألاوو تبسي رز امك رران ماناكولاو كسار وا بس مال لعمار از لو اوم ماعم

 ّْ كيور ناب توم أ ع ناروا خي نئومرلاو كس

 دعاك رص سلك مؤلاو لو ا ماابلللع ل بأسا 0 اراك سيجار رو

 مقيم وب نينملل و يرلاولو ل ضغاانب سملوقالا .. عين ىؤريغداوب ترد نم ُتنكوسلذاانبس لابد ب
 نم يربتلا ثفكلاب نإفلا وكمل ناأنه نم طيذتسنذ ةنهكاله لب كلقودي نلاول ضختساف - باسم

 0  ملاو توام عر هذ ىقيقدل ؟ولا توه هل سافختسالا

 ينال عبس نإ نميوحر متنا لباب مها ابا يجاه لاق ىبكلا نع تاقبطلا ىفدعس نبا ى

 ماسلا عرس نامزاب ماناف ىصم ىلا ورم امزامب اناف نجلا ىلا قلم ناين ام مناف نا نحول مس

 ءايلباولورلا نيب زغم لزنف «رزح نم لّوفت وذل لبلا لها ضعب نا مثنيطسلذور ايليا نيبرعجسلا لزنف

 51 نيرنال ا نينه نم فرعف - ”نسزمعسل نأ وهو ليعامسا ميشا ارثل سل و لاقى لذاولا نحرعس نا ىو



 لالالا ظ 2 هه

 . - ةيسزيست اًعضب ةكماهباعد ىلا ةوعرلا نيبو سانلا ةقاو بييقع لباب نم منزه نيب

 اوم نويل اها طك برب سا لم فعلن نار قوق هنن مالي لم ام اولاو رزلاس حج لاوس

 0 : قش لاق 5 <سلاشو عاب قالطا اكّجسأل عرش بوعو برع تالرب م با /

 مهاربا كئابأهلاو ملا ٌنبخاولات ى سعب نم نّلبعت امدينبل لاا توملا بو قمن ىضحذا ءارههش قدك

 جرخاو . نجوهدو مهاب ىلع ناطا بوعي وهو بالا ظفل ليعمس ا قع نلطاذ _ ئطساو ليعمماو
 يا معلا ىمسلاق ليعمساو ميهاربإ كئابأ هلاو ىلاخت لوف ىف ةيلاعلا ىلا نع

 لي نايب كس. اونما نينلا نمن وخن دايندلا ةويحل ١ نفكنب لل نين نعسإد لالب
 - لير وكرم

 ظ - سرها# [ناكةدلاو لكس - ىنحو ليا وزد ن جوملا ىشبمل جاب سن لالبوه

 - ©2206 ربالصعبلانعو موكل بوبا ضعبل ا نعور ثالبعولا صعبلا نع سل اوقا ىكربب تيك
 السليل ب جسر يرش ليزىراغم مامن ريقو قدضخو داو دب - ب ةرجلاو مالم الق لال

 هجري ةّيما ناو بس ليدباصا خم مالك ف لكن ب هيما بأ ميال ىدراكك تك نراظو ماغ

 ثا ذ كع لازبالل وقيم هءرص لعفوظملا ةرضحلاب ىفأر مث كم ءايطب ىف نمط ل هعرطبن قيهظلا تّيمح ذا
111011111011111 
 ا 1/لقف"ل اب سرب توات ظن ريماس نب بي تسدد

 لذا مسا نم لالب ناك ءامسلالا بينك ىل ىوؤنلا لاقت ىفوب كم ناس لرش اى لال
 ؛أٌلجيوزعلد كقنعاو عستب ليقو عبسب ليقوق اوس خيركبوبأ وارتشا ىمالسارهظا ملدا نمو وسلا
 البل ين يضم ضم ل وظل د لولا ترضعدلاو تي ناذأل وار م ءلس ا بسن قوم سر ضو رفس
 .ىد ترتر ت يلو تاور امم اشم باعة ترتر سس كيد ناذا ل الدب كتاافد ل
 رمت ترضحر نبا كن نوم ىبابسال يت فالغ كنتى نارص رولا ترانس ب لن تب
 فت قو كس رقم ا تبث .لرايتغانئار صم اثر تكد سيدا س تفل كه نعش اوف
 كرو ر صوت رك 1 لحس 1م نا 7 ا نايك مالو كاو ا كرت تضر

  ايكابكو سك ولاد
 .لينلورب سوس جل انعيدا لاب ن نادل ضعبلانع ع تالشنا لب تافو شرم

 لوقو الاس بسناب ب مرت سات افو توب سسيلشمإ مللا لبس بإقو حس



 لالالا 0

 كد الوا ل بسأو يو يرون ماا لوظب - لير يمال هن شان لال . قتيل اس ل١ ضب
 ند كلنا - سمك اين سوا تمرروك يطع لال ملبس لبن ال9 صا جر ريديلع ريس

 هي ضحك بمن وراد ءايردوا لوك مسد يرمي نيا در كد لع ل وكركم
 لَا نحا هدا 5 ك2 د اك رعت كرما رار تيا سر ل الب كر 1 روا هك درب

 ئ رشا بع ب العسلي تاءاور ضم ليل واّموب سطع قح ١ نبا لاقو كلرشنالا ىغن لا ساشا

 ناش 7 اد كو كريما سادي لوب تام ن اهرب ا دعي < نك ره ناقل و 2
 هع هنو وذل لابو لو نيرو لق ببر اكعأرع انتسب اذعّلإل لوميسسح

 ىربق ننال ىنانَح ننقل ذه للع ةومقلتق نال.شداولاقو تما ىلا قا ثلالباب. هنو حا

 ميش ملف ترسل ناو بلا ارو سيمت تاخرت لاوس ريما طلاع ر صحب يم كلا

 نارص.سبل اديك كك بكب اك برت ماس |ىدح تاما اضسلرت دى يارا

 . --_ لاك 4 ا تجر كمو بس مالف ىو هواي تس لسا س ب تريمابارف كر نع شاى ا

 لاب لي شاونيربان برص يورك اوك الب سنع شبكي حرط صارو ايلركر وظني ميما
 ىلا وص تررطح والكس سا : قر اسد راي سو تميق ص اها ساطسق ملابس كسيرب هك

 ولا ترسم كوره أع لال ارم امارس ادوات اريام يراعابر باي فوك ومراطوردا ل ثلا

 رهام ةرلاو إبريق ن رهام تخاو ضيطلو يب[ تدمتر وا هيدتو نكتار وا قب ورش دوا ومن د بل

 نعو  نينذّوملا سيسوهو لالب لا معن يلع نر | لص هدا لوسسر لاف لاؤر حسا ني ليي نعد
 طي تلقت الب لاذاًئنَغ تنال ًاريفف ثملالب اب شلع هد | ص »ندا لوس لاق لاقى نط ريعس ىلإ

 كل نب ىل فيك هّندا لوسرساب تلقف عن الف ٌتلثَس ام وأ, الف تقزرشام لاق ندا لوسراب كل نب ىل
 اهنم ١ ءايلوالا ةيلدس ىف الك سانلاوا كل خوه لاق

 ةيخلن لالب اولاق ذه نم ٌثلقف ى اما ٌيرتضتنخز ندم ىف تعمم ةتيلع هد | د صلرا لوسرسلاقو
 ل <ىلاغت د نا ثييأ شالا ُتأضون “كو تصون ل( تن لحا ام هذدا لوسرساي لاق تنحل ىلا ىتتقبس لاق

 ظ - قعر ىلإ نحن ابجول) نأ لس .اهييصأف نينتعكس
 هلوكوللاقيزماشنلا ىلا جر لالي زي نع شا ىؤركب ىو مقالخ تنام لاف بتسملا قب لدعس نو



 لقلازلا ا! :

 ىنعرذ للان لد قكتقتعا انا تنكن ا لات انتنعأ انعم تن اول لادملاذه اعانى لالباب كارا ٌتنكام
 -امهيتامت ماشلا ىلا جرخحتمل نذاف كلنحىه سبحان كسفنل ىتتقتعا اننا تنكناورمبلا بهذا

 |ىقتتو اوربت نامككايال ةضذلاولع تحلو تيسآريضت ..رتييشساىس نارعنلا نير . ٠
 رد نإ ناعنلا نيربشب كس لا باصا - لإ ىل احس -17 بس نزور يشم - لئروكدن لب يالا

 نييزيت الخ ىار ة كل مودلّيش حارفلا نبأ لاق  ىسوالا ىراصنالا كلام نب سوا نب رقم هل لاقبو
 رظير يس مالك سى داش نعش اى يشل - لهنا . تاجيل عوب هولإ لاتقو ( منح مندا ضل ةيداعم هنا
 ىبث رع سر اه فروا ١س ليمن هراثنا وكت يطا سرباصا نسل. بف لونية ماور نر شاددج

 ظ ملكش ذل نس ناعن يرش ضل
 - روك نسناس كس اهشورعلعضي واخ ىهو برق للع نم ىزلاكوا درع تن 00

 قه ةلكستس انو رص تي امتصلولول ان ماناكيسا عسا امتد اشد ابك قلع لبابرصن تنجب
 لب. ايل ندحجا ماسلا (ر وسل يئس اون يليق لص الب كلك لباب فر صن تنجب لوم
 وانما .امت نكاد اخو صم ءاشنو ع دطسفر يس. اكل وشانرلاو ا زجو تمعاطا ل كام كن ييطسف
 لسصن توت ورك براجرف ااا عسب هج ايما وبر( اعيطسلفو انشد واي انسخ محاناكرصم

 بدائل مو جل ايناد سينا نك .ايكه لبا اس كس تسعاج إب قودي راجحادا ايار افكتسا
 ملك نر صاتنخج .ايكنيواشسداباكووربروا ىل سا تدق يفي وبب نب ينجب كامن يطسلل يرعب

 (يقرص سورب يصمو شوارعنا تيد ناررقم اقر احب اوين ساروا الكر اشك كسا كسك

 و للاب ىو (نوأول اوس -اومرو لج اوبك يزم سارصن تن ارك صاب ل امس كر

 الا الب يكب سر رمل سأو اىد فش يزاجا ماع كس سقم ا تير . يكل تسب ايقرص

 - تساو اكمل قر شششب - ىداج بايت تسايقر وا
 تضم نوع سواي اشو كر صنت نج تكل هير صمزعبل_ توب قرت تون ويب جي اذ

 تدك صل تؤجر صم يلوكفردا ل او تح 27 سر ص ايدركر اكل سس اهلربل اطضاك ئه و 5 ا

 ال دششم اب كسا كيري ث تلرواايلورصاح كروص كس وبل [سيلاو تس ل لو ةرصأت لأب - ىو سد

 عش الغاب .انب شلسو رباب اير كغتؤ اب .ايككس اسر قر وع ديو لاوما سراسنسب .ايكمام يلق
 دافيد حاس, ل از روضتا فيا اس يلو كلور دا ك

 ريما ل سياكوتسن وب كسا -اور تطرب هس تاكو ماركو لكيردا كونج عب كشر كم



 لفلم دم

 رحل جاسم كل اهم تراكم روما وراروووت ى كرم لسأع اش ارمي . ك4 سس خل تالم

 - الم نم مقرششلم

 هع يخرو ءايعرا ل ىلاهتر شاور زو اجتتحسرم تيرا وو ضباب د[ سس بارع
 وكبيرعا اوس كافعب روك زد عنؤم تابس وقالب توب 58 كا ىو يوك

 كتي تسب صنت جراب اج كبس ايكو لس لينا سل كسل شالوا يرض تيدا فرت

 سياو ناس كت سموا لونا وعى دبفى متسبب . بكل صاع تذل ريروا كلر كبت بعل تاب
 .ثاعم ا ةْراو اك تح كاهوردادإب اريك تروم كرصت تبيع و الب دعب كس ىبابثس ا -ايأل بإب

 كيم ءاشبا نا ىلا نجلا لج نيرلا ريجيرصانلا سارقملا تيران رتل موفت فد

 ضوف ى ىلا ىدرس افلا بسارهلل ريما ناكرصن تخب نا زرمالسلا يلع, هدا طوبه نم. رص تعب
 مي نسألبإ ملعس فلا تمدد بنمو طومشلا نمره مكلم ءارتبا لشو مسك قنطلسلا ىبلا

 كولم ءاضفلا نا ةاخبحاصءل لاو لاقو طوبملا نمر املك دنا ثالأأ خب ساو مسام نامت و نيتسو

 أ[ ةعساتلا ةنسلاوهواريرقن ىتبالو نم نر شع دس ىصن تخلي ىلع سرقملا تيب بإخو لّمإرسا ىئب
 كم نالعلا ةطفلؤازك تنس نيعجساب لضخ سرفملا تيب نمتساو ىسوم نزول نا هعسنو نوعستلاو

 صن تخجل سال اهلا عن ملا ناداجو دنع ج ةريسلا ىف ٌنالحد خب حا ديسلا ىتغملا لاقو
 قاربلا ىلع نان لع نبلعم ىعم لك نام ثلسلاو يالصلا ىيلع ءابم سا للاعت ندا سها بيرعلا ىلع
 - كللذ ءايما لعفف لسرلا ىب مقخا يي كاتب بلص نم جرضأس ىفاذ لاقوتةهقنلا بيضت الك

 مضت بحب طعن نه سراب كس سا كلس شا بارك ني ادم رق تسب ركوب صل تسب

 _ لوبد ويوم لي ريل رسا باك

 ث دمي سرك ساهيل ستيم مهل لاعترشلا وكم وصخ تنير كس لهب لوب انك ضحن رجم انجي

 0 يالا تبوطو تا هرايوؤب ا ' رخي رعي كسا ردا إبانب عرج باس لير ابواب

 : اطع

 بهو نع اهريغو ىّإتم سرب بهد :ةهرت ىف ةيلحلا فالاق
 ةابسلا كلم ناكن اًدَحْسآ ٌمِسُم صن تنب نا لاق هّبنم نبا
 تاودلا َكِلَم :تاهف اًدوُت خس رش ريطلا ٌكديَص نان اكن حسم مش

 نابسلا بلت هلك كلذ ف مبقو نينس عبس هضم فكاكوب



 دضبك  ل  ي
 ماق هكخلم تاكو :تاسنالا لقع لقعي هلك كلذ ل ىهو

 اعنف بحور ذيل ناو ةصن شي للا هانت هبا 52 وشم
 هنااا ؟ليطاب للا لك لاقو لالمت هللا هضق لا
 لهآ ثتادحو لاقف اًملسس تاما بضول ليقت ءامسلا ىللإ
 كا لب نرَماإ مهضعب لاقت ميث |ىفلتشا دن باتكلا
 هلا كنب نية و ةايبثألا لشق مهنع لاقو كلون
 نم لبقُي ملف ميلع هّذدا بضخن مبتك فتترحآ و سدقملا
 ْ ضدنا ب ىثلا

 ناك كلم هيلع هّددإ دم و من دوص ىلا حجر امل يىصن تخل نإ ىرلسلا لاق

 سصصن تخل اولاقو سوحملا مهن ىسخم ميلع س انما مركا نم مباوصا و لاساد

 مرجهل لعمل اءاع مهيف كلذ ناك و لوبي, نإ هسفن كلم رمل برش اذا لاشاد نا

 ربطلاب مب ىضاف لوبلل جري نم لّوا ىظنا باّوُملل لاقو برش و اولكاف اًماعط
 مائى نم لّوا ناىت كلتفب ىلّرمأ صن تن تب نكلقن ىصن تخبانا لاق ناف
 باٌّىبلا لاقف صن تخب انا لاقف هيلع َنَّشد باّيبلا ئارس الذ ىصن تب لوبلل
 ْ - هلشقن بيوض مث كاتقب ينم رصن تخب « تبزك

 || ىلاعنب ص نبتدي هللا دبعت مالاعلا هامالا وه - لآ عت ها هج ىو اضررمارع
 طا ضب سزابيشسللم - انت ن بدلا رمان بقوا - ىتريئلاوبا تينك جوا ضيدلا ىزإريشلا
 متو ىلوصاو نقدهو نحب وثم ولبحاص  نونفلا حما ب - جس حرقت ان دهن كلو
 رع كءاضقلا ى ماقررنا يارد كت ىف ايم مت قشر ىفطنابسواوريفمو
 كرا

 ىلو [سهاز انبعتم اك اصاءاظن ذربم اماما ناك تك سكر كت اغبم اس لن
 لوزعم مك يدل وزعم حراق رجوي انب ىسكا اهيرظانزوزيربت لخدو ز|يشلاضقلا ءاضت
 لرو اري ل اداتافتاوت كي ضو ريترو بج كسوو لخاو لهو ريرشدعب كذنو
 لور فكىلسوا دركي ظانم لير الي صبلس لو كرمز. نيد وتوم يبرر ليلتي, كرش
 فيا سده سيرو تثثا كيب يت وركاب لإو قرص .قتلرقن لك



 لالالا“ ٠ 0 هو

 ذر لزم اع فينا باوجاكا لوك تلي نون الات لايخاكسأ .ايلرذ لاكش ى وق

 بهل نين باو كاروا - تايب باسكن ىكلاكسأ سا ركايكيلاطم يس نرفع
 - تءابايارك ب هداعا كلاب هروكي رق وبرن كيك رأوا - سام كن ينك ل اوس سا

 2 بكس لا انك ليرد - ادرك عرش ابد باو تلق السك ّقو اضم 9

 ب دج تيد سوك هداع ابسأاكل اهلا سا كاتبج انور يش لتتمو سا

 اكس اي لور ظافلاب وداعا اكلاكأ لابكه قواضمب ىطا ثري سا سمن اب لو تكي بج ازتعا ري
 ىواضبى ص ام وو رك داعار اقل الا اهكروا اهل 2 ظ38 - لودر و صارو تم اكرم

 لايت اهنا الس تور باوند / 22111 لاورد ا ايوركمداعا اكل الثا ساس سا ظفلب

 : راني لو رعكروا ب لل م ل 22

 اطماكب اوكا سرد كريب ضاتعا سا تن طي سلبا ارب
 كس ناروا ايا بيرق اوك ىواض يجئ ظفي كريز اح ش د بااوجباكس ا سرداب
 كئواضب نيدلو كسر كن انكروا ب كوكس امصول وااو تعم اكت سبعه اهو ل 2

 أ[ رت لوب أطول د لوب بمل اطاكأضق دمع ليز ريش يروا لومالاو تسير اك اصب يلا
 هرم صل اس اسامح روب انباع م < الا ورك ل طم اضن سدراب ابك يريزو ل قواك

 د اسر مارارو ماعنا كثسروا .ايد كل اكرياضق ةرعرك ارو كريد اعل

 آ 0 ءايكك صخر ا

 اكاضقردا كور ساي كى بيزو سا ىواض بنفس عزو لإ لييبا: بتحس
 تاك از ساررصقوم كيا ر كباب لوب ةاضقلا ىنان: ساخنات لور . ديرك ابلاطم
 يارب برجك اي كريزو رو خت لاو ر افسح نات روس جس يروم
 مم سار شب خاسر اهب وو بست لا, 2 اب ىداضتيسزو كسكارإروا لش رافس م

 رأت تدي بح اص اف سثداي سا ىف كر زب . بس شبك نىك دف ىنطاق بت انزب اهات
 فلم لهب تددغ كر وك يسمى راسك ام سلو لايخاكى وينو بصانشروا تسيب
 كسر

 ّ 1 ا ني
 ساي كى سب كب كافوروا . ىكر ساشا كنا يضر بال شك
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 .لور تافو سزوربت نب مششنشا لوا لوق . لاق اددعتم لبي تاافو سس سور كوثدم



 لقألاوجلا ا

 ايمو .س ىد عترتراشسلاث لق باخ راك وب لاقتن اهنا سدتتشل لو تك بخ
 نيضروملا مص ؟ريتعا ىنلاو يرابحةذهو - بس نوب لب تكلشس ل والا ى راكب ت انو كنا
 لهو تس امعدبسو قرشع ع ست خس ىل دال ىداجرهت ىف فوت منا ةيسسرساذلا كم وتلا ىف

 20 ل
 تح اطخاستل اع لوا تيوس لمس سا رك بامان سي ثالثا ساس

 ظ - ما
 1 ل ل ب ءاهسا كك ا - لب تافينصتو ر متم وو الم كريت سا كداب نا

 ] .بس بان ثورعم م الكر حلاوط نإ ل نيد لوصا ب - حراضلالا ( سر حرابصم ا مر حلاوطلا

 حاصلا رش هد بس سفك ىوصقلا اغلا مسا لوك ع وش ىس ا ل اكتم

 لوضع ل وظل م .:يف اكلا ضم( «ذ عسل يقف ل وصا ري.جراممل (9). كلوش عراب
 لفل وصا بزتنم م زاب مابا بنتن 8 .تل عش بجاص نبا شاك

 نطنمي واب نمار ائوبب ندعم مالك الع مع »تاق 01١
 ريض موو ترا يسافِل ود .كراوتلا ماظن ٠١د بس رك حرش كعلاطم نب

 تي لقت اشكي ريض يواضبمالع . ليو اتلارإرماو ليزا اونا جس مان لص رج
 كيا ظافلا نيس ب لطم ساب كيرضتخ/ تيرا يو[ اش كب حاص لش
 كرك يبيك بلاط صدا اب كركر ل تيرا نماو دكت يرابعصتخملىاإ
 - كيكل ريد

 يمتوا قباسلل لضفلاانفاد ىىرشم رقم نور يضأر  يراضمب مالم ل ارب
 ررظفي س ع وضوء تاش/ينن كى شب نوفر شت وبك سلو بو سلا

 ثص اهمال مو تاني . ليني زنا كريسفتس إ لى راض لج اهك ل الب ضعج
 اقلا ف ئاطار وا . بس تشكر يضر[ اتسغالبو نايو ىلاعمسدابمروا . سدس تسكن
 . ىضاقلا ةيانعىلازك < باتل بغا مادزغا اك البي ثشلو

 ةلضاالا هجر نع لوبقلا نسح ىلادتو ىناحبس هند نع نمو نس باتكلا اذه نا ةلجبأيو
 امين نحيرم م نمو ىنماف وس لع قييعت قلع نم هن ةيظحتلاو سرل اب هيلع اوفكعن لوحفلا

 ع



 لق لاوزلا 6

 يبث تيركذ يشأ جو ىحش بكد ىف درغم فيإان ىلو ىنم ع ضاومض عب ىلتبتكن م معلمو

 ةامسلاريسفنلا أنه ىلع ,تدش احىف ندا هجر طوبسلا لالحا لاق 5 يحب لييايام
 |نه صأل ىواضيبلا نللا صان ىضاقنلا ناو - ىضنامرم اهفالا >ماوش” م ايبحل |له اون
 راسو لانا شاسرلا مهضوم لازتالا لاما شل امو دايس اكل حاصلا اتإلا

 ساهنلا ةعبزمىف سما راهنشارهتشا هءاضن ”كيدبس ىنأكرهظف تارتت ككلتساو تام
 ءارهعلا ىيلع تباكت نونراعلا اذ -عتط نا ذو نوفصاو ا ىنس اه يكب جو نوفكلا فكتو
 - كأ ندعم اسمو ىف مكس لوبقل اب يفلت ىلا !مس دايو ٌقعلاطمو اسي رت

 نعْوع نال ظع بانكاله عرفتو ٠ ىواضمبلاريسفت ىف نونظلا فشكب حاص لاقد

 قلعتيام سه اي نمو نايبلاو ىلاعملاو بارعالابقاعتبإم تاشكلازم يف صخ نآيبلا

 ”؟رافتالا فاراطلو ناحل ضماوغو تاتفتشنالاب قلصتيام بخ لامست نمو مالكا كحاب

 ةطسرملا داو ةردرسلا نعشلشلا يره جل ةلىقعملا «وجولا نماكركف دازز ىروام ميلا مضو
 هس ىثنملاان الوم لا اعًاريصدو

 نيام قاض يشكي شايل بابالاولوا
 لب انتج ب ىضاعلل نانكلو

 م اقماب قيمي وبس مولعلا ىف يراهيرهظاؤرلكلا ناسف نادم ىف لايحب م هنمكلو
 لأ 2

 . ير س عرش دبش نهومقنتا ماو ذأتناوكل لهابو نعش او تسال
1110101111111 

 طن ار - هلال ىلا بيق راسلا بيز لي ىباحسردقلابل م بأ ظ

 مالا لوب لي لاب لايق م باول( كس تسب اطشن امنا او بوتس تدغالبو تب المخ ظ

 كس تلو تل رقت تبتر ا كالقمر ف كو لاق نتغرإ

 امف ءان الواو انسفنا نم عنخام كعنغ اكسو ةيكوب مت باك طر اصنا ني لئاوا

 - انيصضر ولاق ينل لاك ؟ ان

 بح ىو رنليزار ال مشو واب كش رقر كلور اسس . قتينإر يروا ريقزارااسنأ

 اطوال ويصف و كبد اثِليبلاو ىبنلا توص نوف مكتاوصا اوعفرتالى و, لأن كي |



 كفالاوجلا 1

 ومس يرظردا ىو تمداشن كت نقلت ننس مال لف تسقو سا سرك
 بانا سوت ربك يي .ك دوم بأ رماب باجي لباق بازل

 انا انّمكنا ان كتبباور لرش تصر شا اور ورطخاكت سكش ينو ايزتسيدارعتلج روف

 لوسرعملاقن دكان كهام لافف نقب مّ لجووورّيعاي ليرت“( سيق نب تبانل تلق تماما هوب
 الش نصا مو »ئه مبراعبام كيلا َفارحملامكتارق ا تدَيَعلم سب جيش عهد للص ءّنل
 مث انزيهاسملا نم لجرساهنيبثاه نخاف ملسم لحر ميش ةسيفن وذ د ميلع ناكو ليش تح لتاقمث
 نئحا تلحق ىفا ىٌديِضف لج أزهلوقن نا كائاف يرصوب كيبصوا ىلا لاقفيسماتس ف كبت ماتا |[

 لِراهقوفو نو يلا ىلع زك قو نست سف مابي سنعو سانلا ىصاف 0-50 220

 قبلا ظشرتساؤ ٌقيتع نالئو ازكو ازكن يَّنلا نم لعن اركب ىلاكل ةيلواه نخأرلذ 1 الاخ تئاذ

 - ةريغو ىوغبلا نا هس - ىتّئيصوٌ اجاف كاب وربركبابا ث نحو اهب قاف خللا ىلا تع ةزيخاف الاخ

 ظ - ندب سشاوظ قرص تفالغمابب أع
 مل تانفنا نحا ملعتاكو ىظوم عب نم رشد ت نينو هسامك : كسر ص سا ل بس أع ينشسسا

 لّكقت دائص شيعت نا ىضرت تماثاد اياب تس وز تسو كثير ابوك يسأه سما ليلى ىاوسبصو

 ْ < هّسفن هِفَس نمل ميهاربا ةلمنعب غري نمو كتبا لدا كس ىوعتلا بلع

 نييفركلا اما ىوغللا ىوحنلا بلعثب فعلا س ابحلاوباأسي نب ىبحيب نب راوه - رو ب لب نايم
 لظلم والا ىوايررا< تءافو ٌحررائزوا  كيسيلشسم كترالو يبان - هّردإ كرم يضلل ثوحنلا ىف

 لن ارواامتايكدوكءافلضور يكن بساعأداا اب لاقت اكابسلعف:يدضتمملا نبتت الغ
 0-3000 كوب مب سريا يح ينك ارو) نومأن لدا اياب شابز اكس هيلع

 لوقيي بلع ناك. يسايك/ولع عام بسلعت لس وريفورطارعراينلا نباو قريب س ابسلا نرد
 كيكو راف بنتك توب موتم نطو لنأوا - ثييدح فلا ةئام قريدراوقلا نم تعمم

 كرو نحنرهاط نب هردا سبع نب ل ججريمإلا + يسع نع لي ىللاق لي ارق بطال

 درتبم  ءاماعلا طم نسل هكا عناهو :|مالا م يعن لعلا ّلعتا مى احب يدل تلقفريمالا تم دقت
 سابعلاوبا لاق. ىت فلا بو ترفان تنس لولو د كك وفل ىو فو و .كيرصاعم بلو
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 مونيا ١ لاق. فييشإالب مبيض - دّربملاطخ اهي يدعق سيولا ىلا تخل نبا هديا دبع ىلا ثعب بلعت

 اهياع قي ةثربتلا الّتال تدل أطخ اذه باعث لاق اذهب ٌثعمس[ مسا امبلا ٌتهّجوف ؛ أنه
 . لد هج توفاملءاب تلاع فانك -يا ١> ىلع خادأ عقن امدؤا دا اهنال ةربغ و ضفاخ

 كيوقنت ساجلا لخ دي ناكممالكف بإعالا فاكتالبلعت ناكس ساذ نب رجا لاق
 رف صاب ف

 تناأمأل ثالعلا نإ ىل لشنا ىضاقلا لماكى با لاق . فلالا فب ولعقا ادلعفا لوقين

 هس دّمملا

 كملعت دوب ا عم َنَقَحِلَو نٌماَياتضقناو دّربملابَهَد .
 كيفي ,قابو ابرك  مفصن مصآ با دال( ن م تيب
 تيم لع ركشنا يمتتلل |ىنّطٌوو ٌنامزلا بلس امل اوكي

 115007 ابا مني جبر 7ث ييح دزبللا بهذ !,

 ٌبرشي ليلق نعد ا برش "م سأهبف بلعث ناو وف
 كحني ٌةمج ىيلعوةربرس  مكتنامت ءلاذلا اوبلحّتساو
 بتكيامم ٌسافنألاتناكنإ تسافنأ اوبتكتن ا يك ىرلاو
 ٌبهننوٌنّبه ليلو ةيعبنم  فليختم ىغم ننقل

 اس ىهشمأع سواّني د تن اوو ىتعن نع.ترهثب ىنغتسإنفتم قل باعث ناكببطلا ىبالاق
 ةةنعأل لوقي ئْش ف كا اذأ ىلإعالا نباناك نيالا نسحو نيا علا انكاو قلصلاو ظفحملاب

 ىلع رق .تاال بلعث نم ميوبيس بانكيلعا دربلل اكو ىظفحأ# ةمازغب يقن ؟ انه ىف ساسلا ابااي
 - بلعت تال ءاماغلا

 ىلعوب|ن اكن ىتخب جدن ىا بلعت ندخ ى ون للاب ث عملا ىوحتلا يضعجنإ ل محا ىلعوبا ناكو
 ىعمو ىطمعو ىباوحا ىلعوبا طختنيف ىباوعا عمرا »باب ىلع سلاج بامثو هلزنم نم ج خي
 سآنلا كل أساذا هل لوقيو كلذ ىلع باعث ,بتاعبف ميوبيس بانك درىلا ىلع رغيف ىتربخ و ةرتفد
 ىبال ل بقف لوق ىلا تفتلي ىفولا نكي نو ؟اذام نولوققي «يلعارفت دربملا ىلجللا اه ىلا يبادحاو

 لع هلق باعثو ءاملعلا ىلع دربملا نال لاق ؟ بلهث نم يييوبيس بانك! دربل )اص فيك ىلع
 - يسفنلع ارثاقم ةقفنلا قّسض بلعث ناكو لبق - ذاناسا هيف ك) سيل ىاىسفن

 هس شناو مظعرما كلا نذ لع ىعم ناكاذاذاه سفن م مادتَلع ثمل امو باعث لاق
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 رصضقَي َّنُهارَم نعىوطّخو لي  ةايلومب لك ىف ىرصبى لا
 ديغتي ٠ هدلا ومتعب "مج نيعست ءايالا بحصين مو
 رثحا لِ ًقلطم ىثمأ نكمل 2 1لّئقمى شما ٌتحبصا نل يوحعل

 هيلع ل ةداماق ردا كهجر ليثح نب لهسا هامالا ىرعا نا بح تنك ب لعت لاق لاف بيطخلاث ٌلحوو
 لسن ي ضعبل قفو ىلاعت لدا ههحر ىلحا ممثلا ىل شم اذ قةيب حلاو ىحتلا ف تلذ ؟ ىظنن مف ىل لاف

 بيقستإع لش نكلو ٌثولخ لٌقئالناّمون هللا تولخآماذا
 بيغيهيلعىغخنام َّنأ “ل تعاس ل ففي ههداربسالو
 بينذ نم سانا ىلع ٌبونذ 2تعباتنت نيح مانالا زعان مل

 بوتنن انزابوتلا ىف ندين ١ ىفمأم ىفغي كهازا تبلايذ
 ا انتعم تلصق ممل عوفخ منال ءنع ٌترأتذ هذها ضعبب ءازع بلعثل ناكىسهيزلا نهغوبا لاق
 *يى اا دل بسنيشال و لعلاو بس ايا زب دصلا ناف سنت فلكل قجاح كب امر مابا اي ىللافف
 . نابسخس يلو هل هك

 مخيشلا لاق_هككرباب ىو هرصب ل باوك بان لويرعابا كسرفوكة احس لعن اجلاوبا 4

 .مهلثمس انلار ل قسن ىفراهقف تشالثانل ةنوكلا لها لوقت لات ىلجبلا نيصعلاوباىنث تح يشيراتلا |
 ىفاسكلا ة رجب ىلع سل ولا رهو تل نكن يّيوحن ثالث انلو نسل نب نحو فسر وبأو ناغيذحوبا

 ةندضف بلت سابعلا ىلا سلجم ىف تنكر ولا لاق - ىهنتنا باعت سابعلاوباوءاّرغلا اي سكملوناو
 كل >”لول لاف هاذ ىلع تيربصل سانلا ةدازإ ىئرججلا نم كلام ٌتملعول ترهاظلا نم مس هل
 - تمبحتام

 لك ليضفت ىف نوفلت# سانلاو ةريثكت فانم بلعثو >ّرمملا نيب ناكل ا ببطخلل ث لحد
 هسارشناذ هلوقب كاش دربملا نا لاقف باعث ىلا لجرسء اجو لأق ىبحاص ىلع [مهنم دحاو

 ٍبَصلا لا ِتِصلا كتشُمو بم نتخلا متتببلاب سيفا
 بلقلا_ غ1 مدانام تلا نع ّيحنلا نك ىل

 اضرِعلاو سفنلا هنع تنصف عّمسَسص فب نبع نمشي
 اع نا بلكلا ضعباد نَم هل ىسافسل ىّبجأ رملو
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 وو

 >/لاق؟ ة لَجْعبلا ام ىدّيس يلج سهل لآقف جسلعت سلجم ىف موي تنكل اق ءاباعلا صحب نعو
 هس لوقي ثدح لٌّنعملا نبا يعش ىف اهت لجو لاف لجرلا لاق برعلا مالكف اهفرع

 نايلاب ف نج عب ىريصتأ ىتلؤاعأ
 عجرمالمنا فلج ا ارك مين ذأ ]و ديج( موق اي لاقو اهظعاظببغ باعت ضاتغاف ةيظعلا نجلا

 ةالحخ ىلا ةّم نم لافتأالا ىف سوانسأ اموب تاج ىرهزلا لكودإ لاقو -اناعفف ىتقلح ضحي
 ثا لحتتما نمريخ ث رعت نم ىذا ىلع كربص لوقت بيرعلا سابا اي لاقف ناريجلاب ىِذأتل
 ؟ىلصملا اذ ف عملا انه يدلل تغب دّحسلا لجرسلآقف بلعث عاّتكىلوصلا لآق .تيعتالأم
 انه لاقو كعضو ميدل تفي جسم ل اقبرالبلعت لاق ؟ اذ نم :ئجبنالآم ىف رعف لأق ةوجسلا لاق
 - وياك ةريغن | ىلع] لييزث ابا فصوب إن او ليال مانغصو نا لوطي

 وعل الكحل لاق ءاود ناسال فصضوريهشلا ب يبطلا مىيوسامن ا مضل اكره سظنو

 هيوساملاقن لكا الىنلاب نبك نا ديبما ناشالا كلذ لاق هكاوفلا نم اًئيشو
 نارثحكي انهن انّ رجَبو سيطإرقلا نم ارثكو عمجساو ىتال خو ىرسأثالو ىلكأتال
 ْ . : كلل ىتفصو

 || يباحصاو دّيمملا ؟رذعا ذاف ىهاط نب هدا دبع ن..الهجريفإلا ىلع تلخد بلع لاق

 هس سيقلا ىرما لوق ىف لوقت ام هردا دبع نب لج لأق تلهتاماذ
 سيلا د يَدعاس ىلع كركأ 2 امكاتاظخ ناتئّثماهل

 ايف فصوو ًازنتكم لص ناكا ذا اظخباظخ لاقي ثن ىلا ىنثم ٍضامةغيصات اظخ تاقن
 ةفيرطلا نتملاو رب ىلع لع | اذا سهلا دعاس ةيجلاص ىف ىا سلا ىيرعأس ىلع هل ىفو
 لجا نمنلالا داعم اتلا تكرحن املفاتظَح ات اظك لصاو هل اهبو بلّضلا نيمي نيع نم ٌنتمملا
 -”حتفلاو ةكرحلا

 ام ٌتلقف لاذ ام ىلا ةذاضإلاب اناظخ د اماامغ ا درمملا هل لافف درمملا ىلع هةهجوب ليمان لاق

 مب ىبيس لاقام هلداوال»ددا دبع نب نجملتلقف هل ىقي «يوميس ىلب ربما لأ دحا نه لأق

 ؟ هيب سديس ب (نكىلا اننحبا حام تلفو لدا نبع نب نى لعتمإ بذا مترضحيلف ىباتك الهو

 *يىعبط ذحصل رمح لاقف ةريغ ىلا ثلا تعن ف اضيف ني ىقيرط نيسييزل اب تدرس لاقي
  سلجلا ضهيو تمرقو ميس لقي مو كلسماف >رمملا ىلا يظنو اذه لاقيام لاو
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 |! لاه ىف درب لا عم قحلاو نيعض ىم قاسهأطخا ءماقم ةلالجىلع بلعت تلق

 دلوع

 ىف لاكي طق وهت لبم [نلا كنّئوللا شم ىف ةفونحللا فلالا نإ -لوآلا
 ناي جاو انايعد عصي *كو اثم رس ةيهرعو !كعو قيعو .ىئعرسو اعوي شت ّّىص

 - نعد لثم اتظخ باىصلا و اناظحخ نق فلالا تردبعا فيكذ

 اًدحا نظاامو ةريغ للا ثلا تعن ةفاضا ز ىجيب الرمل ىسدا ”ىاشلاو
 درمع ى لبع نيضالطلا الو دز ىبوكر م نيس رفلا تبأ س لئانغفلا لوق ركب
 . - مي ىقيرط نييبزلاب تدره هلشمو دين ققيفرنو ةرمع ىديبح نيلجرلا الو

 ناىقلاب ناىقلا باكا لفتشاركابا اب, ىل لاقن بلعث دنع تنكس هاجم نبا لاقو
 تلغتشا واوز اف ثيلحلاب ثيل باص ا لختشاواهزاغف هقفلاب هقفلا لها لفت اواوزاغف

 ةليللا كلت ٌثيرف ةرنح نم تؤرصناف ؟ ةرخالا ف ىلاحن وكي ام ىرعش تيلذ خد جيزبانا
 كانا هل لقو مالسلا ىنع (بلهتوهور سابعلااب ا ريق ىل لاقف مانملاذ امماعهدبالصوبنلا
 كرم لاقو لج ب ب اطنخ و لع ب لكلا داس يعاب خ ثلا لاق - 0000007

 - ىيلاةىقتعم مولعلا عيجنا دما

 - بيسر تلي ويلا كنا اشم ريب
 عزب نبب بيل اهل نلت اكن - نييرعاش ىرلسارومشمرعب ل لب نب نفي نح نب ايّبطش نب.ريجوش

 كرب كس ارو يو اعم نري زيد اتاناماناكينز ا تيك مؤ. لب رصل 2س هزرعزلا تيذك < -ء

 ترسو يك طاك ردا س لالوز نا ترماس ير غار قزف . هت كرش معدل الا
 ىفاذك أ نثالثلا ارعشاوه احا معلا مهّريخو هرعشأ اريجن اكو كن تيوب دب قدس لا سس رعش

 ظ  ةنموج .شكوبال تياربلا

 مييطكي رب ورك اناكسبإا | ل لابيود كير : ستكر 01100 رارعشلاو رعشتلا باسيل نيا

 ثيرص ني نطل كس ل ان وتع رتب وراس سلك هاندا, تاس رجب امك يطعن رمورو 4 'العيسودروا

 كس ا رايو باو - لايشتوو ر واكس عبط : تن سوال لوا كرير يحن تاما هج

 . كسوبلتؤطبايدكب آس لج استي طزمب ترم ىو خاج كشكل 4

 جرش املا ل ص ء مالم نبا تام نو تك حال نس بتكريم ليفت كل احا كيه ْ
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 سيرو ص ع جرى امنا -9) صا جر قل ١م ص, يوم - امل ص اجر بيوالا نائم ص ؛ىنضم اوش

 مذو احر رج كر عاش سري وكري ربج نب عرفو مرج نيس احن عاشنو ل ضا !//رج نبل الباي سار
 .ةج اس ل لبو قوز كرعمووإب ب ل ل اهشا صورو تسب ىكإ رع سس لدم كل را هس لب

 لوراضرطو لون يم لولوو 2011 ل 5 ى 51 لكل اني الع ل دز فدل امو دارك بسوي

 تراثا كييرجردا قوز زءاخمظي ايا سدوم ردي مر يشأ مولا تلا
 . كل طعس انتر وللا تكسو # 5 ار وا كن كاع

 كيربم قو زغرب كيم "ترد ببال ز/ل طركلإو نيك مل ضم جراما ىف [ريفصا جرفلاوإ ١

 فنولاوربرس ثالثا ملا لها عشا نا لع برر علا ٍتقفتا - : سكي يفض زب > اوبم لاو نين لوط اقم

 لطنجل ا وريهزب ق درر فلاو ىشعمال اباًريرج هى عرتولا ناكو ضعب ىلع ممضعب مرفت ىلإ وفلتخاو لطنالاو

 و رعنش ونفذا ناك أ ناك اهرجتا يك بلف عهدك قمر ل كا -نفغدانلاب

 ىلب نم نب لعا تي مدالس نب هحلاةداقبفحانتد ناك بنهر ءَتفكت مقا وأظافلا .هلهمس١

 .ًابلازربح ناك اهلك ىو جرمو بيسو اه وز ةعبرا رعنتلا توس لاق ؟ عشاوكن عاما ُثلقف سا
 وكب سرج .ايلطاقم تسرب ل .اوش امام نم ل اررفىتمأ كم + جو ىلانحالا فا كل صفد لكلا رك
 : ب4 ني هياقمكس نا لطتو قوزرفث رع ىو تلشم

 كس اان وكول يخجبلاو قلما يملا السا كبك سس سانلاوشارير يس لوقا الرنج
 هى لآ 27 الل اعرب رع لسرك ارب تفاصو اهي هرب كريو باب ثءس اورجواب

 داك لب ز خاف كيت اكيا اولا انفاس سمو اكسر .كس كولا سا ةميسا ايكلاوستسري روس

 ِِش جي تسااب جّرخأ ١ مب صاصف اىعرض ضن لعجو اهلّقتعا3 .لانع نك لقو طع مسأ ا يب عاج

 تاىىبإ انهلاق من لاق ؟ انهىئزنالا لول ربجلاقف متيم لع نبا لاس لمد يلا عع
 لثهرشا نم سانلارعشنريرجلاق منذ ىنم باطبف يال وصوم نَفانجزنعلا عرض نم بري
 - اع ذف يبرق اقو ايحاشس نينا بالا اذه

 وون _ سخن ماذا يروا فيطكوو رس كرو تبا كت يلضنا لم 7
 ىلا , اهي انو ررقردا انتلاسئمو زلت ذل. هت ةيكس تن اراوروا يور تلف

 أ نسوا انكي امك للروع

 تكا ارينا دك ترانس انشر لك لج تياود كم العن بورغولا ري .ضصم جر ىف 5
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 ينم لاق كبت لجو اشنالارثرجعطقف زك زانج
 - ىأ وفعلا لمت ىو كبيرا لاقف اذكوانكننم

 ككفنإدو ثقف حيبتلا نما انغشةَمكنامو ابرج تيأس لاق ىّئبلا اذن ع نوسكل ةثكنبا
 تاثيسلا نبه ني تانسل نا سدد وربك كثداو هدا ال( ل ”ودشد سك و ندا ناس لاق ؟ انه
 وكرار 1 تسكر سس اوردر كبير ورعلادبع وير كت تسر مو 1 تشع ل يحدّد نم لعو

 - اوارف شح دك يركب
 ماحس لاق از قو ور نم ناو مه. حس نا تافد ىكقوززرف - سبي دنس افد كييك

 . كرب انس لا م قر رب تنافو تقول,  ىلوبب تن انو كرير ججرعب هابيل انتل نور

 دز ةرجلاو لاو فاو تاو صم مهاربا ماقم نماونيخاو تيبآ[ي لآ -رنعب اوم راع.
 رولي سب ِ- ١ ١ ْ

 - اههزعب لدار ضر ىهّسلا يرن ىراصنلا ىباوصلا نب ىباوصلا هد اردع نييرباجوه
 ننلاب . - ا همم هيوره ثيسداعا كسآ- سس سب اهصةئاورلا ثلا يط اطر باتيرنح

 ظ - وورش رب دوا راكب مال ردا لوريل

 كسر امرئ يمنا لل لات شارك توم يرشش دعا اجي اوقرشادبع ترضعرلاو كيا
 ىكيرراب ل ىراجنت تسد اعرض ٌةرح نبه شتسافايندلا ىلا عجرم نكن يسأ لافتا يايكو ات لابتي
 ريغ «ثعضو م وبكوه | ذاؤرهنا تتس رعب شجر قس | لج. عم لح مون ىلإ ث نفد لاق تس كسباور
 ارش اتناول #2 انساك م اال سك ستار فدو < تاور زا سر حم - مذا

 كعبرشعل ا ىنضر اع اربد برش تسمو لكك يركع كب اصرلاو صدعاو رب بَعب - لونئاوإ
 رك كوب اندبان رت ىرخا - كو ووم ل لعبا

 جك انساب ىكرسان ف ىسا خلا رك دوووم لير 0و زر 21 اور لعل

 تس تالا تيياور ل طسرككيل - لبرموجداملا ىبادعا ما تنكل باب نح نايفس ىلإ نخ
 ظ سب ةيئإب تش سررابد تر يرح

 | ذاو هّندا سبع نيرداجوم# بتركلا ةزهىفرباجقاطأ ٌثرححو تكسر اوسإلا بسنت دون مما
  !"موامسدلا بينك -هأ كنق مس نبا نيرا

 دكهم دش تسانو علام“. لن وفرع نم عقب و ل روني تافاو كرش اددج نراه ترضح

 انصحلا ف نَقّيمالَعفلل تلفن ةزاندإ نه



 كفار رذ ٠

 - لاس ممر مترك بأ -يف لاوقالا تالا لع نان جس هدشلشم اي
 لي ماس بآل يرجعه 2 ام تيرضحل يىربنابسك س شيا باتا
 يا

 وويه ره ى وبلا لاقرب نيدملا ميم بعئلع ل ىلص ل |لوسر باح ىضأ اق اتق نعد
 - سعس نب لدرساتوم مثضأ

 تشاو رجس زوري
 ظ  اهنع هش ة اي دانج نب ربهم نيرباجرلاخروب اوه
 نود ,لب ىدره تس بأ يسواعا 9 . لم ىلاحن بالاحلام ىلا حكى لاو كس بأ

 هاجس سيل 7 نذر تييباورو لو رسوم ,ماو ىج كس بأ لدرس ري موسروا لبييلع

 . نع ىناربطلا زلم - ةالصىغلا نمد يلع دلد ارا صدردا لور عم ٌتيلص ناقل ناأو لاق هس نبا

 - ةزره شام نمنكا ليشلع زر | طع ونلا ٌثسلاجلا ةرمس نيرباج
 . ىلإ تافد ني مكس بأ - اني برك تايد كاب اتا تماس رفوك

 هم سسوس ىلازتتت عمو معا مي

 نشر د ودافع ىلفونلا ىشرفلا ثانم لسبع نب لذون نن ى لع نب طم نيريبجوه

 (ًسيل تست لسا تس أس مال وزود رنا وري بأي و لم بسن, ارو رباك
 ابك, لا خرب و سريع ماس اوبر نلف تسلب سمح نس سا كو ةكرؤج < تب سري روط ةروس

 قديس وار ت ساوند لليل وبدا هريزرل ادار ) رف رجل مانو

 ءاتد شتا

 تامو غلا لبقؤسا ىوغبلا لاق 111111 بج تر
 - ةن واعم ةفالخ

 نشوف بلا مدفابب كيىراغردا لوريل تلا بيلا ل ل
 - لوب س فطيس ا لوقنروا فل هروئه سر ثداث 7 با

 . ركل ل ايش نهوجبتا اماو نخأت نارك كالو تبسآوو - امنع شاور ليج. ل

 .لبسباحيسأ -اه نحب ىلا اههسنف - ىلا ثنب.ةليجبليقو  لولس نبا نبا نب هدا سبع تنب ةليجىصو

 ”ةليجنخددانسأب ىو  تساعللإإ ت زبيب باديتسا سلو, لزان ف تس يسر اب كبس



 لقالاوجلا 0

 ىلصردا لوسرماهملا لّسرماف سلع تيزشنف سايش نب سقف نب تباث تحت تناقاهغا لوكس لا ىلا تدب

 نب ير اطلاقن مكمام داي(اشيش ىنم ٌثهركام رّشداو تلاثن ٍتباث سم ٍتهركام ةلدجاب لاقن 0ع 35

 لل لسلام اهىلا نب. ةلظنح تحس بق نب تبان لق تناكو امزيب قطف من تلاق ا يقي سيل ميل

 ىهتنا ىرماصن الا فاسا نب بيجاعب اهبةزترت متخرلا نب كلام تماث صان مثلحا مون لوتفملا

 - تنس نبت قيران:ليتسلاب كن اليرياصا فجور ارد فرضت
 - نهروكن سرس نقب ا ورز ا نحكي نا نهولضتنالذ تب 2 -اهنعش لَ ا

 ٠ -اهلعدزر اطر ساسي نب لقعم تخا ينزل اماسي تذب لج ىف
 نم ىرباطلا جرخا سانا م مان ككل ك نوبت لان تيباردص ةروكرن يسرب لكيلا

  ةباضالاف انك ىيلاهمسا لاب يخصتلاب لّبكاهمسا ىبكلا لاقو “ليت اهمسا نا جرحا قبرط
 لقسءرغلاهلشع قتلا ىو يقتق ىلا هزيل عسس تف ماسر تر لب باميلا قي لاق

 محن يعن نأ دإسا م اكون اهقلط تناكو ماريغصتلاب غلا نبع لاذازكه معاع نب جاربلاوباامجتدن ناكو

 خا تجوز ُثنكلاة بف تلزن اها ساسي نب لقعم ئث ٌنحّتيْألا ةزاه ىف لاق نسحل نعىرازيلا جرخا لقعم

 مثاهتفتطن فتش او كيمركاو كاتجكز ل تاقفاه طخ ءاجامقت ع تضقن |ا51 قحابلطن لير نمل
 هذا طلزناف بلا مججوت ناكل ال عاملا تداكد ىب سب ككل ناكو لاذ البا هبي تنك« الاه خف تنسج
 : كابا يجيوزف هند !لوسراب لعفا نأيأ ثلقف ناو أ نحت نا نهوا ضقنالف غيل

 يركز تا ض ىلا ثفرلاروايصلا ةفينمكل لو تأ نعش اظرعاشلا ىرعتلا
 ردع نرشادبكزب سبق حبل لع. سس تالا سم: كسا ل ىلاسمتؤر عاشر ومنى دجضر شلات

 راوشلاورعثلاب انك سيبك با - هباصالا ىف اذك سرب ندا ضعبلانعرواركجورب سس برشا بعض حبل نعروا
 اغا امص ص مآرب تس ابل لاوحا كسلا تيس/سللا تنكس هك يش بري انعم صا

 28 ب م/م ص جوه مها7 صا عرس الا كا 9 ص نريرمتملا بانك مسا سلايم | الرع سمبل عر

 عم نسا ناكورمالسنالا ىو ةسيهاحلل ىف سلا ليوط قافم معاش مي نلف ةشدإتلا ناك نذفلا لاق - ور وكرن نم
 - ةهانلا قوش غبن ليقف لاق ثرعشلا لوقب الاكرم ماق ا ضعبلا لاقو ىلايب نلا ةغبانلا

 لوقبروا تلم لاسام ٠ ضبا نكو - نيرمحملا بانك ناوي لاذ د هيسر كنت تاكل اسوسوو بسك
 قادم ب تولين نأ راصا : تالا اس يسم ىم/لوغلروا - تبرز تاكل اسال ميشا با

 هب اري تيدلاب ىدبتفلان_ بس برتككل اما. شارعشلا بانياس



 هت مافزرمااللط باري نيدروا كن تركب ادن س تمت

 ساسي بكس نب بج ءايانس هدي ياس ليكم السا يلع كلو سارق شبا
 اًرهظم كن :نوفوجّرلاّتاو انٌدوجوان دحض ءامسلاانغلب

 ركب, - حلات دّذدا ءاشن نا لجا لاق نجل تلت ليبلابا ايرهظملا نبا يميل عدا ىلص هند[ لوس سلاقف

 | كيدا ةوفصويخردارب  .ل نكيملا ذا ملح نّرينخلو
 |ةنصاوالا درو اما ذا يلح ٠ .لنكيملا ذا لهج قريخثالو

 ثلاف هيداطّصفبال سن دجا ىللاقف تيا يس ىفو نيته اف هنا ضّصفيا لل يؤلع هزدا لترا لوسر لاذ

 تلا رض قفلت ق رص ىل لاقف ياو ىفو تدشن اكو وسهل ..ىصفنا ام لهنملا ”بلاكهئانسأ تزف
 لاق هلم -جانب امهالاف انك ىرخأ ثداع رس تطقسامل كارغث سانلا رسحا ةرغىقبف كاف
 را ككاو تفل لاس او ر تاب ني سإل شح و نعنام نداوهو ناهيببصاب تامو بدق ن لا

 ل تس تسب اناس
 ءالازمبّيصكوا روا نوقيفلأاننق رغاو مك جاف ريضت' ريشا ىررصبلا نسكب
 : - روك لم ضاوم ئلكنو و نب 2

 ةريخ ناك ةرلاو لئرصل نح_ درر هجر ىيصبلا ىداتلا راسب نسم ىلا نب نسل نيعسوبا ىه

 ىلإب لاسوو كس قوران' ضال كب تكور دهب تقر سارصب سرنا كيسا ممارست وو احن
 لا وز اوني سلا نينو رئت سور باردا سؤ لوشن رب /كىسكورلاو كمر نيج: كن
 اهيا موودد هلي كنا لير بارد ف ناب ظب نشل نايس شرما
 وكم .اىرجان تخلل ستكر كل ورطتدنج لا كس وود كنت كب تك اه
 1 ل كايف تبيانعياسا كس تلتو مقلع وا تغلب كثداصف

 0 فثسر# , ترلالع ؛ كسمابا 2قوفلوريز 6 ئرصل نم

 رضا وو يو رايس تعم مكون يق روب . ورع سسمأ ربا . سايكثيمداعا عام كس ادا
 وأرباح مب ير سن باردا . سس اهيئووأباحص اس. ل بأن اضن ماش لوف - تس ايكع امسح ممن
 انوع لوقا صب نتن يس اجيد وكهباح وابرز ىتتس سا هن حرر كاد عجن سابو
 و كو ملمس لكوكب أ مميتنلع هلا لص وّزدا لوس س ب اددحا نم يئاثلثاهيفانعم اس ]خيل ٌةوزغ



 لقالازججلا ما

 : _ كردي ل بسرتو بيك اصنو

 . ركذإم نسل هج نمو نياعو أر عري وم ةرنلالا ىف ناك اكسل ناكل اق قاريولارطم نعف

 هبْنسَسي نا دارا نكل مه سواشم نعاس نان سلات مالا ىف هبسداشو للاهن ءلوق ىف ىمفاشنلا
 للم ص بيب نمتلا ف ىدنلاك انك ارعب ماكل

 . لي زر كك يديدة يذلا

 2 راك .رباز ميقا بأ 1 ىتكؤ سس ىراط تلاع 27و ترخارتثو تدوخ تنور مب يصل ح

 يلا - موت موي نالسللا نيم قب ص زكانملا تيب كورال تيد جلو 1 0-0

 دي ةعسانيزح ىو يزود ملا م بأسره اهبتمالن ل اكن م

 ديف بيصل ام ى الي اكب ل لجا نيبو يبذ عنصتي هدام ىريالىضم لق ل ذ نيب نينفاذغ نيب ىنال
 - كلاهملا نم

 دل ثا وب كتمان لناوكرينبا ل دون تسدد كرس: لين ب

 ؟ ثالذ معد تلقف ةةج سد نيعمتب وف مفرم لاق نسل مّئَص فا ىا | اهجيلرت اهو بم تام ورجعوا لك
 هنيدف نمٌوملا عسام ىهالأ لال نلا هئاب فلي نسل ٌتعمس سكة ول |نب ١ - مزح لوطب لاذ

 دهم دا ىدب نيب ماييقلا ناو ةرعوم ةعاسلا ناو اك روم تيوملا نا ملعب نمل نحس لوقي نسل ناكو نزدللالا

 ثال له مدأ نبي كيو لوقي نسلم ناتو اصلا لهلا قنا ىلا ىف نزيل لوط لوقب ناك زحل وطي نا

 ولو ثعوبصلا موسابلزثكأ يلب نيعبس تكد دق هاد ببر احرتف ىشلا محم هنا ؟ةقاط ندا ةبراحم

 مهوب رثاله نمؤياماولاقِل كر شا سول و الخ نم الهيل اما لاقل كرابخا وأ ولو نين قل ومار
 طعام ىنطب ىف هلك أ اه لعجا للوقف نوف 00( ردح سحب مو حا ىسْمّماوق | ثبأ نقل د باسم

 - هضعب قصت لجوزعمن

 أي هيو هنت نا كل ىنفي ىبف تنامانو جن لى م وي مايإ ننال دل اغا لدقب تاكد

 و نك ةوم نب صن مهبلا ماو ب ٍيٌمم ميك سمأ اماف لبق تدون كلعل ىر ننكر! ها ثنا ردنا
 تلقعن ا موي ااهناو لجتلا لولحلبتت لمالإبر ئخلا كلرتاو لعلاب ةتفثلا ننخ هأمآ هنم كيدي ىفانع
 نأو كبف ق لصو كلب كيده زوو تر دساتير كيش

 كيني ىف لاجدتفا يض كثناسأ

 كم دو كهروهامان كغ كعب هدا ناب ني افدتك تت جدار مقوم كي



 لفألازجلا 0

 . لا ل صو سهعلابلفولاو ثبب نحلل قف نصاب نوفرعي تامالع ىوقنملا لمثل نإ تارت ىقلن لاح يا ىلع ظنام
 ب رضي مناخ: عسو نال نحو سانا قأهابما قو ثرعملا ديو ماليا و نقلا قياسا ا ةحرسو

 ظ شصوش ناوائيشريزل نمير رٌقجاف م اكس انو ةريخ نول كانىلا شأن ثلنا مدا ناأب ٌلجوزعّسا ىلا

 ئ هن ام كءاس همر ذا كناذ ميش ىشلا 2001111101 ساشا كناذ ||

 نم ناطيشلا نماكذاعا مسأنلا ىلع دا همّرحْلالْي مب سا د تاكنم صح سرر ير صل مح

 اهم ١ جيل انك بضخلا سنعيوةوهشلا شعبو ةبهرلاو ةبغرلا نع ىسفن كلم

 تيب امل هو لاقف انك انك نولوقيءاهقفلا نإ تلقن يش نع نسل ثلاس سب ةتكيصفنب نارع

 لابو 2| نعو - لجو زح برس قدام ىلع موارملا ىنيي ديريصبلا اين ىلا ىف نهاازلا هيقفل اغا ؟ كنيعحأاهيقن

 ثلا لاق يس نب ىلع نب سوغن طعجو ا لشركة ذإ سسدلل ناك طن اهبقن سيات + كنا تلقل نيس بلك اع

 - مالسلا هيلع ءايبشالا ممالك همالك ةيشن ىلا

 ”ةيلاصلا متت ةتمعنب ىلا | هند سهل لوقيذ هيلع هدا ةعن ركل جرس نمام بس لوق هيوم

 انو كّضعب, بهذ به ذارحص > مابا تناامإم دا نناايلوقي تاكو - 5 كدأزو ىلاعت دذدا كانخ 5(

 راهنلا لوألا هرحا نيتيبلا ني نك لثمقب نسل ناكو اًحرف تل ى نيل اهيف كتي هئايندلا توملاررضن لوقي

 هع ىاهنلإرخ أ ىف ضالو

 هلِتاقوه ىزلاءادلا ترعاذا قت نم مَّنَف ناكام ىتفلا مس

 ٍقابب اينللا ىلع ايو تكي جيا اينللاامو هس

 مهلا ناقيؤرلا سب لوقيو كد! كلذ ١ يأ مهامللا ةيعأ 3ك امل هقنو كرداب نيل نسل ناكو

 ْ كاناف ساب ىتح كزاعفُنباال سانيللاو

 ربصلااه نيعسأن ا اب لجرلا لاقف ةحامسلاوربصلا لاق ؟ نامجلام سيعسابا اي لاقف نس لجو لأسو

 ىلتلاعفلا لضق لوقي ناكو لجروز عزرا رض لفل دأب ةدحاوملاو لج وز خلد! ةيصعم نعرربصلا لاق ةحامسلاو
 لوقي ناو نمؤملا اتّيطم ءاجرلاو ثبوت لوقي ناكو - ةصقشم لاعفلا ىلع لاقملا لضفو ةمركم لاقملا

 اتاوبحارعمسا "يوقع ى را” ىويجر را لوفي ناو اونامل:مأيقلا عرمرم س نوريالمن ا نوب أعلا لعول

 .اًيولق بادجاو لأب صخأ ٠ اًمسينآ قرا“
 نيقداص نكن ا توملاوتمقف لوقا قالا راد اككتناكنا لق رنا ىلم مقلع
 1 سر وكر لي كاب كس



 لقالاوجلا 2

 ظ ىلا وصل ناميلا نب ةفينح هلا سبعوبإ ىه
 ئراصنالسَملاو كب أرو ارنعيش |ىطرفإر نس لسا: ل صار وا تس باقلاك يسكن امي

 -_ ص فلعل هشام |
 سحر / از مح مو ىكلاوحاو بق انه ورعتم نعل اكرر فلم

 ةونلااق - سوبا يب رج امد نيدلاو حب بورجو ب كنك نلت تراصنارك ب لوا
 نعو  هأ ثرجاهو تفينحرم ا ترسو |جاهأوباو في لح حس ل صاحام اهام) جبد نوتلا ق

 - لصنلا تيزتخاذ آلصتلاو رجل نيب يلع هيدا ىلص دّردا لوسر ىريخ تفي نحو ع بيس نب ليعس
 دايس مال لئو ا رار الس قيما لوسر زب بد اص بقل نيش ريع - مو

 نبل ايتو وتل اسر ضجنروا تااهصغن و زنفو تارتقاو ضعنيلاو ل [فئيتنم اقروا كن يقف نم

 قحروكيامو ناكام (”مّيلع هند ارفص هدا لوس ىنث تح دقل لاق نعءابسعوو رس كن تسال(
 ع ارت او . كت كنرلوا 2 2 ب اسدعم سا حوريعو شكش اكرم ترضع. ةعاسلا موقت

 - يلع ل امناكرمب هلزعف ةركذا"اللاق ىه نم لاق ّنحاو مسن لاق نيقفانملا نم حا ىلا له هلأس
 ٠ ةعابسلازابو ضدي زيتا انت لكب سيانلا أل ىلا هلداو هنحبوسم ميكو - |

 تا
 ابكت داعمو وف السم نناكبسسإب تيل طع

 يونا تاكتسافو يا بكردا.اارفر رقم روك يام وك يسأل تك شاطر تير ظح - ماج
 ىرنعش ام ناّكتتس لح _ كك تائو بارعا ند مم كت دار نشا ع نارعترطح ب

 ظ - تصاشم# او ٠و توا ريان

 ت0 ل م

 بلو نم ملا بلق كال نذ نيب جس ىيف جا بلو قفانملا باق كل نفذ رغصم بق ذاكلا بلق
 م دو مث اهّدِم ةحرهلا لثمقاغنلا لثمو بّيطء اماه ٌنِم رخل ثءكدداهالا لف ناهياو قافن مف
 موي نم ىسضنل بحا الو ىنيعل ق١ مون نم ام لوقي ىنعدللا ىضر في نحن اكو بلغ ىبلع بلغ هتاف
 هلل إص رد |ل وسرم تعمس ىف كل ذوريذ كالو ليلق خلتنام نولوفيو م اعط رنح لجا الف ىلها ىلا
 نمو اًمهاغت شما ىلاعت هند او ماعطلا لها ٍضيرملا نماين ىلا نمولل نيل شا |هندا نا لوقي ميلع

 ةرخلالا نوكرتبب نب نما كو آرالل اين للا نوكدتي نينلا مكريبخسيل لوقي ناك يخمابارلول سلول نمدالبلاب



 كقللاذجلا م

 لكن منول انتي نس نلا نكلواينىلل

 - نور ولمن سي مدلل ربا ةكإكسللانلقذاو ناب, - نعش - كاسح
 <فتعيرياعضرم ىراقلا مث قزح ىراضالا | مارح نير نمل تاتو

 لّضف ةيبعوبإ لاق - . كرا مالا ل كن امح تس ررؤضتابا رعت 0 كة رلاو لكن اسح

 و ةوبنلا ءايا ف *مّيلع ءند !طصونلا عاشو ّنّيلهاكلا ىف ساصن الإ_عاش ناك رالي ءارعشل العن انسح

 رمالشلا فاهذكرملا عاش

 هلا - كعم لدربجو مث ١ ناسك لاق مالسلا هتلعىبشلا نا «نحدثلا ىضرس ءاّربلا نعو
 ]  ناؤشلا

 رمل لب 20 راب تسد تام! الادنى كهتس يف اكتمل هك بأ

 هيلع موقي سيما ىقربدملا كاتس عض اكالسلا ,يلع ىلا نااهنح هيا ىنهم ةشئاع ا 2-0

 عمم ٍسلقلا حرمنا ؟بيئلع مند للص هند لوسر.لاقزمالسلا هيلع ىنلاَّن ما فاكنب نلا هك اماق
 - دوا ولأ نأ - ملعب لص ندا لوس نع خان م١ دام ناسح

 ريع 2 هب هيؤيرعش ب ملل لع نس اصيور تلا دل هس تاور بربس زب ريس

 وه نم هيي ةرشنا ثنكامروا تب دعسان ناعم اكو تلي امس را صفيل_نعسا ىض
 - كس عروبطم ناوب د ايراعشنا كاسل - كنمرخ

 -افنأم جرئ شع نإ اوهو تامو ٌةنس نيّتسرمالسالا ىفو ةدس تس ةيلهادل شاع لعس نبا لآق

 - لوس بضع وقلرو | س كس ضع لوففلروا سس حاس تس افو ىكبسأ بأ

 أدهرشاءازكواهلشمرثالسنالا فو ةنس نيتس ةيلهادمل ىف شاع نم ٌكاّسحو اثم جةيباحل سلا ف لاقو

 رضي ناسح ناكو مهاوس مهراعا تواسنواولسانت ةهبرا ترعي "ل ارجبدلاود ةرجو وبا ةنس٠؟١وهوّمقلا
 ىهذنا -ةٌرحبو ةرباو هنبإ انكو غنا ةئينرسا .نأسلب

 كيا راع ترب كب كفي د طلق تاب 10 0 انآ نمط روم صحن

  يوزنعط ام زيوكيسأ رون رين بأ 1 تم

 هتلر لي نايب كس دقلا عدرب اناا ل اطلارك اع

 - لاطلا دعس نب ايفو 58

 دس مالس ءاروط [ذاكت امل قسد اًفسوباو ىرعولا تنك بسى امرع اشتروا 8



 لفألاوجلا 00/6

 كنب نعاس لخاربلا . يك مأع تير اىمطا لاسم ل ىرع كب كس سارشدللا - سس فايت افو

 بدلا ”نازعخ. مكر اذ اما دارما كلابا نا لاق انكوانكل صفو لا لصَي ناكل نا هندا لوسرماب ثلث لاق |
 راك لوى اسردقلا ليلعب رك امني ىرع - نيبر وكن لاوحا كس ٌئرعو معرب كلما وروا الط مج

 دذنروراهتع صدت كر لاب تك راك خل ىراك كركوك ورم حس بش د ماركس
 لاقو كوب مالساب تريشم كوبر طاع ليت ضرغ وسيطر ل سوضح ب تكس نعشا ىف ىدع كت
 - يشع نس مرق ىرئذأولا |

 كيرا شاكرا ئلان نفل اطم هكر سنار باكيا - تحن داب سيب كاع - سنع ىلإ رعا نبا
 برصنل ونسب قت وبرر ومس لب سولو هاك يفرد لزنم كس[ نر امبارك رصت ل وق

 وت تامر كل شو تمنت الروب بل وت لن اميل س بج ءاحتنائزلىيروإب كن امس تن

 اهب تقبسريب دوا ؤبردباقم خخ فيو بايماك باو بصب زازا ف تك بايماك
 هس كس المكوك وأول توا سد لور جيو احمر ارب ضبع دبر رعي نور وش برو ان بج

 ظ 2 ترك ذا|

 ىك فاو كتموب سأ لا لا - لبسروك سلو انو بيجر صقل كرو سو م ض

 مع ندد تبا .ايلر وهابي تسظافح كن وبرك فا كنووا سا سلكت ب اوامر كاسر كرر هو بنس زيا تريح
 - قوم دراو هت ريو ل ايبذ ذبل ماع ىلإ نيرسشبلو صرب نبديج ل نجتمع اب #يا كراش سايكس
 ذس مام اهنا يك اهدي مكامن سوكر نا. قئرراج ساي كداشد ابر ذنم ني نان تدع م

 ارمني اناس دعب . ل 9ول ن وك دكاضد مولعش وكم مروا ايل رد كلنا فلا تلال سلبا,
 با بج. ليو راو يق 56 ١ نار ىراسروا ثسوأ بس امون لس راسب سرر لالع يروا

 ياوطن هلا نحت كتف قط لاق .ابو باوب بيجر ل مكاو ؟ ليل امك ابركيروا ثنو الاول ذا اي

 لاف َكِبِوْوأ الكا انبااه لعب كئ كاس الاّذا امكروااوب ارا باب دانس صف اراسمكر دا نمأيلا
 - ىلابأ لذا اح

 حير صف وو ع الر ناب / ل او نير ودصق بيرج 6 تواؤسلا م ام قرع كروم

 هلجرب ضكري لعجو ىربّم نإ .ل لافي م ديلا ماقف دنماّيي رق اولزنف مماوربّقب سيقلا دبع نم فنّ ع
 مي اًميِط نا ىربّيملوبا لاق ٌتامدق لرل ضر نأ كوت ليام كابو ل ثضعب لاقفانيَفإ لوقيو بق

 منح ؟تللام:لاولاقف -كاتلجماو لوقي وهو يزف ىربيثللوبا ماقن اوُمانخ ليلا هن منوف الك ةدحا دب لن اسدّنا



 لفلم

 ماكنا نرييزللايا

 هْيرِقلا غن كبحصب تمي

 تميبملا نهيعولا

 (مفاضا عيشتساناد

 داعب بكار ِلُج اد لحرب اذاو نيرئ اس |وقلطناو محاص

 . قلعت دللادحد تاّيزلاب

 م.ظعب ىأر نوكي نأ لحين ّنسلاب ”نارصلا

 « ماعلى بلاط نإ نب ىلع

 نعد عذر بدك

 هي ميم لو ا و نيرو هللا مودل وتاب مقحورونلا ىف ءاحفاتا لاق

 || | ىف ومآ ايمو يحن احاناّرَّش الاقدنول كايا ابءاهوؤرتت اف اريقع سوكتٌيريدإلل ىلا ز:قانمإ ذاو [إيُماَقن
 لجرلا اذ ؟ ىربييليو امكي | لوقيوهو مل نقرخ هوقو ايعب

 تلقا ىنرماو كيدانب مكارق مدا |ممكيزو مونلا ىف ّء اح ىف ءاج راح نبي رعانا يعبلا لله نن لاق ان

 اهكم ح ىلاقلاو ااه اج ايما لطم ظحاحلل نسارح ا بانكوجأم - تيصناو مثيلا يصف دو ربعبلاو كاشف

 و ءندا من ئهتلا قاع مامنالا ليعامسا نب يسأعنب بيدك مذ 0

 دبس فردا تالاكعابو ىرقمم نارا ويكسب كا ديرو طباض ؛ ظفاع طن «مماما هزركى راق

 ناك نال تاّيزلا ل ليقو هكر ومهشلس مان كاتس: زاب كب تديفو نانا سعي

 ءارشا ينس اع ف أ .ةفوكلا ىلا رولا و نيل ناولح نم بذي و ن اولح ىلا زيي وحلا بلع

 كل ّسدآ و نينا قدس نلوٌرّشالا جعبسلا دحاوءا نقلا و يربو ! مازجا وهو و ةعكل ناكل ورب ا _ خرجات

 ؟ذنم! 5تاّينولا فام ئزننا

 ردا كش ات لا دووعسماو ن معو لع بساط باحضار اد هات ارق كل اعتز شار ينو كو زرع

 - لور او كيس كت ارق رشاد عزمت تسابكتسءإ .ارقذغا تس ماليش اراها

 هلع نيسلل يبا ىلع ب باع نيذ مبا ىعرقابلا لمع ديب ىلع قداصلإ صب لع رأت تس يلا

 - منع هدأ عضر ةرعسم نب | ىلع ةيقلع ىلع بانو نب ىحن ىلع شع الا ىلع ضيا ةرمجإق 206

 ىلا ىلع سابع نب ندا نبع ىلعر يجب نب نيعس ىلع لانا ىلإ ىلع كي ىبإ نيد ىلع اشيا ةرجإ قو موس

 . مانع نب اىضر ىلعو ناهع دع سدا ىفأ نط عاشم عالم ماج رامي

 نرروصنهو تسباثاىل نب بيربعو تسباث نب ىرعو لثمتاو قيس زاحاوبا سب نير كت يياور ئراذوز

 اهماه ٌتدَص رجِرق ىف دل
 و 7

 انهم اعلا و ض كلوحو

 اهماتعنن ّطملا قأتو

 فيعمل ؤوكل سن ليقو عال



 كقذلاولا 68

 8 ترشا وريال

 رهياوبا رش نياىيعو سيري معو لكك اصور شل بعو كرابملا نب انين سكت ياور تاس أروا
 رون صرع ج رجح نبال بسيلا ىف ازك شاع وري دك ةصيفو لوو ليتر ريخر رس

 ايروولا ضفو ةدابع هدا دام ابيخ نم ناكو تا ءارلاب .نامز ء الع نم ناك يان افرك
 ةقنراجلا )او سأب كب سيل قاسلا لاثو ةفث نيعم نبا لاذو كسايكر داكن الب تساوت لس نابت يا . ًاهسنو
 سا هب ديلا رص ناكو ثيداحا دن احاصااج سس ناكس ب فكل سس تاقبطعس يبا 1 خاص لج

 ٍرِشْبو لاقت ل قم شالا ىاسو انجى( ةفوكلا لها نعوثالابلا مفدي كلداذابسحاام نيا رف ليضت

 - ثيردل ىف نقلب سيل ظفعلا ٌئس قرص
 روك تسال رسل هك د ارز نزيل ابل تنم ف داس نر ف ةزيالت يس بأ

 ةيئرس تبا, نار قولك .ةايومد نآرقلار ازا تسدغي لاحت ير صقنم جانب مراحل
 لع ضرع يح سشماو ءاردال ا ىلع حا نخأبالن اكل ثقي اد ص ىط انتحر ار ىراق ل مام هتك

 هند سمح نب كيب يش و ىلرشلا فابفس تيب لذ ةفوكلا ٌثلخد برح نب بيعنن لاو ءاملا ذوك نحاول نيت
 ظ نبال ننلا نع ةدانساب ثبب لح فلا تين مس اقزمجلاقو ثملاشلا نوكأ ىسفن ىف ثقف نا ئقي ةزرمس مالق نب ساق
 لا تار تل وشم لثاوأ ءاشعز ام انةعب ل برغم اروارصعان سرع كرظ ام بأ جي
 ْ - سح كارا كرري فاو

 تاور سب ننساك با قبال ىو ى انو صا نياووؤ ا دول اردا نب سلفا تست
 توارث رش ار عزكم اا 1 لس تاور تس بأ ب باس راج : هب كثيدع

 نقلا قيوهوال د حا هلي لبق هن تعبتك تءالك

 ركافلا3 )لا هيف مران انتل انتبغ نائيش اهككس وزمتر برد تأ في شامر مظيطولا ماا
 نعزي نعى فولت لك بررحنب برعش لاو ضن ل فلاو نقلا ىلعسانلا ةزمتبلغ ىرسؤثلا نابفس لاقو
 و نيبع | نب نارجو كلت ىلا نباو تداصلا سه نب ىضعجو امالاو شالا نع اضع ءإرقلا ةزرجنخا ةرج عوق
 رك ىلاو رغد ٌقاسكلا ةرجتب لع هند دبع نب تلي سنو ىرؤلا نايفسو مهدا نب ميهاربا نعاةمزقل ألخا

 بق حجاًطاما كاَيو شالا يعاع دعب دلال ةسالا ٌثيراص ميلا ىقنلاو عرولاو قدصلا فتن



 كفل ازجلا 8

 تاّيفولا ىف نك يظنلا |

 ساروا لوم ل وضم سس كسها هو رعب نات ممر اردقرما ضو هربت رزق لشاعر وزنك اما

 رعت مال هون ترق ىراس كبأ.. سيفا تكل يلا باانما - قلوب ميت وبتصم |
 تزول

 نٌمساه نبا نجت ييزب ناك انس نب جحا نع ىرجال(لاق كنس لي الع ص ع خر بيرل بزيت
 رقي نمنع راظاس ىل ناكول لوقي ى سهم نبا ثعمسو نانس نيرجحا لاق ةريرش هاكر ضف كم

 مهظعب لطباو قوما ثيي سل لها نم نع اجمد لشو ىاسلا لاقو تطبو ؟رهظ ٌثدجوحل رج
 مسك ةموم نمالاح ىلا ىنوبسلب ومن زف ف نوف كي ىدزالاىجاسلا لاقو يع قلا نم اكس اينخاب قالصلا

 كولا لاقو ةزتج #:|رقيأ رقي نم تلخ لَصُي نأ اإكب ٌنحا ناكل وقي بيبش نب ملبس عمم قجاسلا لاق
 يلا نمانبفاع لير نزل. طزخوكلا نم جري نأ ى تنال ىلا ليرد نإ لا ومع لبان سنع ةقزتج نعلق شايع نبا
  ىثرنا كل ةريغو ”لامالاو بولا يفزمهلارديختو تكسلاورطفمللا

 نإ كب ىلإو لبذح نب دا .#:بخ يكذاماملو لس تكل ميز ايعالا تايفورش | تر ناكل نبا
 ةءارطل مةهزركن م لبيز نب داجسو سلرسدا نب هّنذا سبحو ىلبهم نب نيتحلا سجون هاه نب سيزبو سانع
 نان فاكنلازم كل حو رلامالاو ضقولا ىف ةرمطارابنعا و تكلا و طرغملا ّنملا نم اهب امل زج
 ٌتلعاما لعفنالؤمطاو يملا ىفطِرخُي نمل لوقي ناكمّا ىو ينح ئانّيد كل 3كب ناكاضيإ زج
 سقف سنو -ةرارقب سيلوهف ةرلرقلا قوف امو طق هف وعدل قوفامو صرب وهن ضايبلا َنونام نا
 لقوى با ظفاحلل لاق -ىهنتا  اهيفماك نم عر اكنالاو لوبقلاب ةزمج ةءارق ىقلت اع واعجإلا دضعنا
 يار حترججأر ام لاقمداذ هللا ةداهش ةرجفكي و لوهقلابة رجة دف قلن ىلع ةرخأب عراججتلا لقعنا
 ظ  ىفخارتاب |

 كرا مبرر فطولاراصمالا تملا مابك سس ىف اكتسايضن ل كس رع كح كلم تنك
 نارقلااهبذ كوز اّماتسلاهيلعانّئبلغ ناثييش اباذر تركت مارتع اهتم تقاس |

 د تبان تساي اورب حس مالي لع نوا قوت الغ تيروعرعاوق تن راق ل ةزعرلا ضف فلاو |
 طر كرت قدروا كوش او هنت انورياعوربابراثكحيتشوزو انصر ساتر رفيطوباوث لوب

 ظ ل كارؤ د ثيلعت
 رخل وقنروا لقتل ف ورضروا تسلم تررالو لس 217
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 باكو لواددجى رزجيا نبال, ازقلا تاقتبط بانك او سن اولعرشكعق لع اوس لاقت اهيأ - بسر يلشل
 - سب جررد رصف اوحاكدسا ل يبل وادلط مالعالا باذك/ باب نجل قاوشاتسايفواب ىف اولا

 . تنايزلا ةزكناكو مان ف ىلاعت هللا بس ىف ةلاحتسا كتيقاوبلا باك و لعفلا لاق
 اول لع وق هللا مهب مجدلازورعلاٌل زفت ثأر قانا يأ يح لات نيل عري ولد ترق لوقيئراقا

 كقزتحخل نأ وق ىلا تغلب ليف لل ةراالعو لج هناال تر قو نزح لاتويزنتهنلرن ىلا لاو اللا تغب ليز
 ظ - كا نيخزو لق ىف . كانرتخا اًنإو ىلاعتلاقف

 ليي د درر داتعا اكءارقرب نجدوروار وممثل نين تسب ةاورو زيا كوسا جر تك راق - هنا
 كس ءارق نس لنواب كوأ ود كا لوكرلاخ نو اع ىلا (هد- رازببلا ماش نب فل وبا لا

 : اهرب حس” هزم هتوف كى كيب ملجسا ىري حس ىفوكى سمرات ح ظ

 - «لدامحرم رقما ىراقلا ىفوكلازازبلا ىقتوبا ىدسإالا ايبا رب صفح _ ني
 - بابللا بل ىف ةبلعت نب كاملا نب ٌيضاغ ىلا ةبسن شو لبتك كى مارك ضفح

 ليل ولو ارود كريس رقلاا مار يراق صن بس وريفمم اكاد او بناءا ضل وقب
 مهامو وجلال نيرمساع يب قيركتيياور صح. بي نهيتلا ىفاكم حا ةأرها نبا صفح ناو - يشي
 . ترشاعر وو قي ناحل ىلاو ويس نب ثيل دريت ككل بجو لوا

 نب ىو اين ب ىلعد ثايب صلتز ساوفلا زب اص بي جشالا بنس كت سياور حس بأروا
 ْ رشا وريظو ى الاسرع يرجو رام ماظن ور

 و عرار نامل صفت اا تيياور بحت رقى صاع حا ل أع كامات سايرس

 - كثي رياع' تذمر داص,اىهفلاو ءازقلادبب رقم ىراف ماع سني صفت, سس ثورعم
 رولا لب اصوا ضع _ < شيبرب يش جولا ماكو اب حرسوو -نزىوايود كم اهمهايا

 - تروس سب كافور ترب صخر ب ايست مرار ق إياس صفت نا وللا
 حا صفح ىنعدرعولا لاق ءرقلا نم ًيرصب ناكو لكوتملا نب ب ويا معز نيعم نب ىيخب لاذ

 فيعض صن وزن كن مم عا شر تيياور ..خينمزثوا لكيولإ و لاي نب كي ىلإ نم فرق
 نب !نعىدلخبلا شنب جا نعىباسسلا لاق ستكر ظلروا سس ركع 217 | صحو اس
 دبا تاكو أ(بنكن اكزكب ىلإ نمأرف ١ صفح ن ايو مصاع قءقب سانلا لع نمركبوباو صفح ناكنيعم
 22 لانو سك ىلع هد كرتو ثمر دل ضرعض ىني ىملا نب !لاقو تف, سبل نييعم نب ا لاق قو صركب



 لكفألازملا ظ ظ 0

 نير كلاكلخ نب اصلا ةو هثيرح بتكبالوةةقثب سل قالا لاقو ك هرتمملسم لاقو ا
 لاقلاق ىف ارلأركذو - لطاوب تسي داحا بخيو لامس نح ث لح ىجاسلا لاذ دربكنماهل ك هداحاو
 ثرل نع شي لحافعضلا 3 ىرماذملا سواو ةعباتم ىلع رنسُم ىف هثييرح ٌئاسنلا جرخا ةقن ناكعبكو
 نب صفح انش لح هربا نع قوعلا ليعس نب لح لاقو سايل ىف ري نبا نحر ها نعي ملس ىلا نبا
 - سدنهلا ىف انك عوام كلانبع تدل ىَتيلِسول ناءلس

 م لا
 سابك ديالا تدجهل نا تحلّضلا اولعواونم' نين ارشبو تينا
0 

 راش بسلا نب سوأ نب لؤجباكس ا مانا كنس بشلاكس اوي . بع اشروش ريب

 ومثر 2 جاتك مرودشل رش زفلجو ”قرمعو ببرسسلو 00 داي عزاه د كس حس لف روع . صن

 1 اكو ندرك اوبن نا ربسمب نك لود مالمو ثيرملاج جس ميم قابلا فب سا ىف قوي

 ناكىانجلا ىف ىناهبصالا جفلاوبا لأق - امتنان انلرب ب انك ال هو - هس ضي طول بسن كسا

 لاقو . سبع ىنب نم انا لاق له ىنب لع ضغاذاو لهُ ىدنم': | لوفي سبع نب ىلع بضغ اذا

 الم ستصل ىفاننالا لام ه١ اوفر نب نل انا ثا ١ نم ناكو بسنلا مومخم ةتبطحللا ناكىبلكلا نب

 اون باجمل ايت لتسرب كه با قابس لاير نس سا اجت م ن«لادكس
 ْ تاك بتيط

 اكع] وأ مش فيبكظنان نيدثا ال6. نحاول تسل اتضلا جي لوقت
 امل الض نم غن انآ تنبه هتاقش تاتا قل مالا

 نتج النك اكورخال قالا ىلا داع ؤسأ ثنتريامثرجالسلا ىلع ىبملا سمت ولسا عك تجينا
 طض ال كل نب ىمس ترو رلاداحلاقو صقل ةفيطعلل بّقلي ناكو ىتغنو ىكجو و كاخاو ككاو الابا اجي

 الكل مج مباضالا عجزس .ةئبطللا قف ةئيطخ اذا لاقف ؟ انهامدل ليقف موق نيب لوم ؤ

 لك دع ةلوس و ةطرورط بويعجا ير اعشا كدا ال يمك .احتددش تش ليهو .٠
 لوق نم قرصا نيب ثرعلا لقيرل طك اعلا وتلا .هجس لكتاتسبر ني بيك يراعشاا كس
 ] ةنكيطلا

 سانلاو هلا نيب ئرُخلابهنبنال 2 ءتيزاوج رم نعي الني ل عفي نم



 لقاراوجلا 0

 هس .ةفرك لوقف هل ليقف ظيفاعلاكء انجل لصم نيرز اجعججىزاوإلو
 | 2 مورُسِمل نم مابنإلاب كيتأيو  ٌداهاج نكامماّيالا كل ىدْسَس

 ىلايندلا ىلإ نبارك رجا ظفا لاق اشم مج . ىاغالا ىفاذك -ذنكا ٌكمدّور مهاب كيتتأي نم لاقف
 || ””ق1ىنل 5 هدداو ىف ثدكلاقف تيسلا اذه شنان يرن ع ةثبطملل ناك لاق ٌئدعشلا نع ئرعملا رانطصا

 أ هشام نيب فعلا به نب

 ىيسالسا مق كيرلا لاا لمد لر اهب ووعنرو ا مخ للسرو تس ءاجب كسا فو

 ظ هاله يولي شاو رعت تبرطح- إد لاركسا ل نع شاى ةدكرعش عم ل نوشاو ىرشا
 ىِدعِْستْش أف امك باج رثكشا ىص ىوعُش | ىسوضولا لكسزاب تسكت اى ىطوهولا

 رذفلاو ع سلل بطعتلو نادل نم كّرح كرب ضاع ازكه ااه ناكنا ري بلا بكف اهبمنم

 ديلا لعرب ل قرع ا ود ازور سل دع نعل اى طر ئترنح

 | ىبكتازه وج ىلايعي توه نذإ لاق سيانلاءاجمد كايا فس سالك ليقرعب كتم
 | تالف لوقتف سانلا نيب رياح نا لاق ؟عزقملا امو لاق لوغلا نم َْنفملاو كاياذ لاق ىثاعم ىنمو
 ] ةيسيزوكت نا الول هّرداو علاق ثم لجأ هنياو تناف لاذ الف ل! ن مريخ نالف لأو نالذ نمّريَخ

 - ٌكناسل ٌتعطقل

 نسا م ترضمو س 1110 انس ا كر بطح بصرك جت ستس باور ضعب

 لع اوريشأ لاق ثميلع سلب هب قف بركلابخلعرت لاق ابرك او ثاكن ابن كنا
 ًسلاعطاخالا ينم ام معيف م يضيمهمنيو سانلا ديو ماب برينيو رجلا لوقي. مناف عاشلا ىف

 نعي الأولاقف جواوهف ىدملاب لكل النيكسلاب ىلع فصحلاب ملا تامه قاف تسطلاب 2

 «فقّلطاف ءاذجلا هل لاقف نينمّوملاريما اب >وعا “لا قف وع "لق نا ىيلا اههساشاف نينمئملاريما اب
  ىفاالا فانك

 نكذب كاد ]سا[ ثيظعلل اطأ ال ىنح هند اىضدر تن هّلدا هجرس كلرابملا نب هّذدا سبع نعى سو
 - مجدد ثاايأ ةشالثبا عيني سلا ٌضإعأ ينم ىرتشاف د ىلع

 كدورشلا ىس وام تفااغ 7 نباظفام ل وقب ار ر ثنتين عشا ىص يواعم تفالغ بط
 ل |ر هرنز تاني كح



 لفألاوجلا ! 0م

 ئرقلا ىدارغبلاساّربلا بغنب بلاط نيماشه لاقيو بدت نب ماشه نب فثعط
 - كيرا تين[ ف لظ راق 2 ايلات ندا صقترم

 .تن تنم عي نيمار تسب حاص - ةوابعلا شكو ربان ىراق سرب تسر وكب فلغ
 تر .نسلا تل لولوارود 2 70 انا يسأل تل تسر ارقز ات 7 الك روودرود

 ظ ل كبس رصت ارب اليسا م تعاشا ترا لك ز

 || ةيفوو معرب ص ) ج رياشلاة او ممر صر عرس دادج بان هتككو ككل اوحا ك/اشم نب ف لع
 ريكو ىدرواردو ناوعوباو بصري زنيداجو تالا[ لنيك ساور فل ىراق + 6/١ ضال حر نابع ١

 - ترشاو#

 رج أنيس ابكر ىروو س ابعد لعب ااو يكمل كاد اوولاو مادا نور كت يءاور سس بردا
 اننعيثداونا لاقد نشير نوت يسد خا مادا رش امر وضرب وشاف مئاعولاو رعرزوباو لق
 -نيشالا ةقثلا

 لاف سارت اكبا سادتي اورلاؤ طارشطا . كك انتر وا كك ثري, كلغ

 عاتى سنع ىقبو اهب شن خ سيز نب وأ بنك سنع تناكلاقف ىجىلا فّكَح نو ىرولا سابع
 هل لق ىدجي ىللاقن لانا ث نحنا ىرت لهف اهانجرظسان اًمادص اوان اىيلع ٌثعممجاف ٌقيريا داهشعب
 لاا ضان ارباع ناكىنطقرارلا لاو تفنى هادغب ٌقاسنلا لة ونّفنلا ق ٌنصلا كنان سم ابااياهب ث نح
 زاقلا بيزهت فانك نييفوكلا بهنم ىلع بارشل هيف لوانلا تنكةنس نيعبرساًاتالص ٌثدعأ
 اقلام سو

 ىبيسلا اهنا نع عفان نرحزخاو ميس نحّيإضلا زم 3 رو لاو ورتولا . كرلا اصلا

 صب نحلل ياس ىف هرقتم ىنغ لك ايزخا هلو تا ءارظقلا ىف ماما ىهورمدا نب ىبجن نعمدأع ثرح

 هرلا صين اكليق ةضر فو ه١ نومام كفن قدس
 فل كت وكى ساو رج طاب نو ىراب كس ترارق ل زكى راف فاض ب ةتكت سرق اد
 للا . شكل سياابعالا تيفو اكله نبا - بلدا سس رعت رضا ايكتس رار قرزغا سم

 ىكلبلا تسحب ف ئوقبس ميظاو موق ريدي نيب ناكو ءيلعأر فأل ىسيع نب ميس تيا فلخ
 مييشم نلعلحأيالو عّمسا لج ضحل ٌثنكف لاق اعيش كايلع نخأ ٌتسلف قع غلا ىف عفنلا سيرت كلنا

 ىهو فسوب كوس ٌثقغتساو ثم لئن أَضَيو هّرفتبانهاه نملافف ورخو سلا امون ٌثدركمف



 ظ لقااوجملا 0

 ليي اماهتلعن ىل لاقف فلخ ثقف ؟ كنف ٌث حمساف تا نم ىللاقنابلع) نإرفلا نشا نم
 يسبب اعناملوق ىلا ثفلب لف نموملا وح مود تغلب ىتح ,بلع ف تنكف كتم نأ ىل
 ىش لف ىلع امئان كارت نموا ّقحمظعت ام .د>ك| فلخاي ىل لاق م اكيرش اب لك ضاع. اونُم
 ها د1 نددستسما مكيتلا

 ىور اك هبت نان اكس ا سس مه مال ل لع ىر كة امر 6 اهلا انووولوب رك اصربسا

 راطفايسرقإير احلا بير زيبادعي ثلث بل عولم اهتز افي ازمي كركر وريف جس ىراخلا

 نات تنسي دام ضلغ نك ضن جرا ٠ امك لك/رديب خل عر وا ةعج ١ ءام كي داث

 ناوذ لياتلا لعب لا ىم بري فلخ كاك ئ تكول نب كركلبع احب يعالج زيبا سنا

 لاخا,لاقف - بطلا نم تيب هلدازيمل ىلاعت هلوق غلب فحلافنالا قلوس لعرب موب ىتخخا نإ

 ظرف لاق شميبلل عم لاق م ليوط مسير سكتف لاق ؟ ب شلا وك نبإ بييطلا نم عيدنا هايم ذا
 هند أرقعاف يرتد لرمخف يب غون لذ كلسا2 نتن قفا ىظما ناب لاق 5 فريز بارع عم راو

 - ةدامناّقا ّصضرلا اصف موصلا لاغن

 نما تسدارو]رب سد كت بج اور هس تابع ركوب امد نب ىيكرطس او ماس ب ف لظى راق

 ناكل ربا صقور .هتيد د يس وشارك ءثلظر صيبا ببس ودك تبياور 2 ٌشابِع

 ام لاقف ىسيب ميس ىلا تبرصف نركلا تمر لوقيإٌئ اخ تعمم سابا لاق نكي
 ويتبااعرذ لاق ىلب تلق ثا ؟يبزتالا ىللاقف ماع ترش قاب نيكو إ الك |قلا اخ تبلق ( كدا

 فلخل ناك ةعقرلا كاطع اذ ءيلع ل خذ ىليع نب ملس ىيلع ل ن ذانساذ لشارع نإ ىلا ذعر دعم بتك

 || تلق ؟ فلخ كنا | لاق ظنا ف نقص تلف ٌثلخ ل لولا لحدا لاق نيف لاق كنس قع, عبس
 معن لاذ ؟كيلعتاقأت تاه سنا ىللاقن تكف ؟ كنمأف احا دادغبب فلخت + كنا لاقون
 هلاسلا وسال ديف ثحررخو ىثكوو نإ فلا :لنم الجر ؤصّتس لجر قعر “لال هلا “كثف

 ل و ا و ا و

 ملاذا يلعب الصوب ىلا قربره ىلا ىلا ةرنسب فلخ ىو . ب ىدا سمعو راق ابك ها

 || ةماعلا ود ناكأ ذاف نع نيعست داعس ًرسو اهك نوجا جاري دا لج راهنم لاف اذ ةجر نام نَلَش لجو رع

 ديد ىنذ نحو نقلا ىفاعو ملم ناجح حاو ززئجر نخل كدا بس ىلع اهضفو نيعستلاوعستلا ىلا جحرلا كينزعمج

 - انتل نيعستو عسن نم جر اذاو ىل لعفو ىب لعفو ؟يلع شدا وص
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 / ىرافلقتسإل اراد سل ةضحر از بءاص باز ةحكر نان نري سارق ةاور تضل

 .-لإ تال ءارقروم ارد بأكل بنتك كوب تيرا تسر حاص

 - اوبن سميا ىداج يي دادخب ل انتل اكتضلغ
 كره ار 'يماربا نب نتا « لآ . ليتر ومش ى اود كبأ ءابر([ا كس ورشام ةرإرق تضلخن هرناك

 ىدادغب مك اربع نب ردا ١ نلاديطس تاور بشمم ىراقر زرومثم دش ل وتم ىرال

 2 هائل وثم

 . بى بكر تنل با شاهر وكفر يصارلاظ مد ارش
 لدى رطساول تس وكس آبابا اني ضرراوارود كشاف قنا هز ترشح بلا

 ل تيس للشات اذو لاس - لوب سرف وارث تافو لاس . ضرك بياور”ىنح

 ىددهيلا ىدزالا ىزهرفلا لاقيو ىرصبلا ىسيهارغلا ممن نب مج نب لتحا نب .ليلل 0
 0 كلاعت هذدا ىدجد

 دج معز اطبتةسال ثور لباسا كر يوبجسوا ماا كت يرعو ور رشا امج ليلغ

 سير علوتسا هش ازداى حجو دنب حس نجا يلص ري ئاود جاي ركمانق ال سساردا تالضعي

 تاينارشلباك <بسواولاب ور ميرلاو او اكرحجا : اه ل بسدترجم اث كسا كير ذاضا جرد ا تا | ل ٌضا

 ارساو -هكبس تردد واد اطر كل اسيشل وا ممم مب لح »ل عر «كابكالا

 نايتقيربل يترعتيار لي 2 اين با رشا ىل عطقشربام ريا دمجا نب ليل
 5 2 اطققلا بلامنو بشوي ما اوعورض امني ناو نلقاك

 ىوكىؤمنب نور إبو عملو روسو ليمئرورضفو ريز نبدا رحت سياورر تس بآردا
 رشم ورظوزتحل اناورادد

 هت. ا /- بولا ةسلاتب هيلع هدا نم ىتحتةئرضابكلا ى رس زب ليلا ناك نكرر: ندا

 حل انو باتوا حض وسم

 مواد يمك ريشا يكوندأس كسك سدنم هني اور جرم لك نام
 ناملساف تجاهل ىيطىل جبال سنع ازه مادام لاقواسبلايأربخ مل وسلا ليل و خاف نيد
 هس لوقي شنان كدحرمذلبا ١ ذا لوسلا لاقف

 لاحم اذٌثِسلْؤأ ّيغاتِغفو 2 عس ىف كنع ىف نامل غلب



 لقاراوجلا 0

 لاوس لقبي كو هزه ثوب نحل سا ىرضنرقُ ظ
 لاتعلسيفد يبا شنيششااليوتسشنتلا |
 لالاالرشنلاف لئفلا كاذلشمو مهن لالا فاك يغنلا ىفرقفلاو ظ
 حد اك ليت اتا ووكل يل ش ييمكوو لاس ساوجارورركد زب رفبظو هو ل ثووصوم نايس ١

 ىفاقوتيىتح زلال  ٌنواض ىف قش ىذلا نا
 ىفام يضٌكلام اف كّداز امني ناربخ ىنّدم رص

 مفيطو نأ ىفاعمروا ىلا تيرزعم وكل يطير راجل ار فيت هز 9 ةرابوو رعب كد فسر اعشا ل نايل

 هس هكر عشبي ريس ليلطتت اير
 انناعلاس نم تءادب بجعتلا اهنم كر ركذ نإ ثاطيشلا رك غلو

 انايحا ضرهلا ىقسي سخلا ثكوكلاف هنّ نعّدَر ريخ نبتت ٠
 رو ريغ نلا بامور وا كيوم عمجتس ار تلا يو عل | نيرشنا ص بسوا يلو عيصرو رشم ظ

 | نبال ليقول قع نمزثكا ىلع الجرس تار لاقف ؟ حّفقملا نبا َتبْإ فيكليلخل ليقاةرفت انبذ ىتر
 ] - ,لع نمذكا لفل ٌتيإس لاق ؟ ليلثلل ٌتْزم فيك ّققملا

 للا طقنلا بالو اغلا بانو ضوعلا باند ف نيعلا باث نيني فيات كلي
 ظ سب تيل طفولي رب ممدب صال نايعالا تايفو ىف ذك لماوعلاف بانو مننا بانو

 وفلطالفا حس تسدب لب سا ضس ب انك يلي ل رعت ضل نيم انك ل يلشي لم لون اوعلا بانك
 ل سيب ينصت ل يلغي كيو زنك راك ضازرل درو

 . دعب سم ا] ل ايللىبسوإ مو مس مان كرم اج سس صخب رج ارلاو كبك
 تس هل هن ا درعش اك تلقا ثكك لي

 لامعتلا لاصك روكي |يخذ سَ مئاخنلا ىلا ترفتذا | ذاو

 ايون برق كاب سا لاق ليلخمل نأ بس سا ايشو - سببا |!ر ىتك سايس نروه كب -

 | تم نصف كل ذ ىف ةركك لهنوهو نوبملا لغّدو اهبظ ىنكمبالف خايبلا ىلا يسال هب يطق بلش وبه

 هأ ضرعلا, رماح ِطعُي ناكلب ليقو توم بدبس تناك ريش ىلع بلا قناذ كفن اهذح لذ اذوهو ب ساس
 لوخشمرم عيطعلاور اوشا وو كس دابأ[ك قو لسا ساب كساب كد كايا ٠ امض اكبسا نب ل بلم

 هداك نيله ن_ابوم لكي ابابا اجب هس لببابكب ال نبك زج يب < 8



 لقطلاولا هما

 هس ةنبال ابطا لاقف ىنمإ لاق امج كور بخ او ىبلعا واخذ َنُحرَق ىلا نا لاق سانلا ىلا جر

 اكّدل نعلوفتامملعا ٌثنكوا 2يىئتيرّنع لوقا مول ٌتنكول
 هكر نعت ل هاج كنا ٌتلعو 2 ىنتلن عن ىتلاقم َتاجنكل

 هس هن تراس ووإب زرع دكا نب ليل

 ثبيدحعل اذ نإ تيك َتناو تمي دوبل اراد ىل نولوقي

 كي ىق بولقلا نيب نكيرل اذا هيرو ماي دلايتامو ٌثلقذ

 نيكي يصبل صاسخأ نم حش ليل ماقأ نس ار فليب نرضن يصلي
 _ نم زو اا ف ىلاب لع نحل نإ لوقي امون مّتعمس لقلو لاومالا هلعب نوبيكب هباصاو

 كرولا فو ةدسن نيب سما ملباذاًمهذولقع ناسنالا كركم ١ هك نر رفحا نب لبلم

 ضب تلا تسلا ىهوٌيذس نيتسو ثالث لبا ذا صف وريغتيوت 20000 ثعب ىنلا

 ها | عملا ٍتقو ىف ناسنالا ٌسهذ نوكيام ئفصاو شلع دشدا ىلص لدا لوسراهمف

 ئكذاةباصلا سب:ةيئب علا ىف نكي م نولوقتي سانلا ناكوداكذلا ىف نيا تاكو ب تكبر ارك يس

 . وهو لحاو تيب ىف بتلا نا يعول و رخيو نس ناكو ينم

 داطعمءالباهب يحل ظن ةو ةارسشل المكوك َنلَحُ
 ليقف اهكو س باوعنن_ىسكرعب لت انو - نئارلاس مير تو

 ل06 هل نو كاع نم لضفاٌث دبي مانيش كي مديفانكام كا لاقن كبها منّصام هل

 ٠ سك الداود هدا“

 . لب لاق ِ ةعسم لفت افو ود ان“

 || يمسح ارق يي ىوا العلا يورعرباو قاسكماابآ -لاعتشادكر ىراقلا(ىروّرلا
 ءصالاربرضلا ىرقملا ىو ىلا يكونا ىدزإإلا بيّجص نير نعلا ربع نب نب صفحو هو

 ىراةككتسا رق العلا نيوركيبا» اسكن لير انؤو هس سيرعبسمير ق - نيئىراقزومشنكردد
 با ك0 | بيرت ران بوش ى رو عكس اندبام» نيدنرتثاب كاما 57

 12 انابسإ وادبكو لاين ب لب اهساور فحص, رب لب اهساو ىو اريك او رشدي ريا سنسر كك بيات

 . تشاو ضو بلو د كورا نايريزمو ل اسكر

 ١ رشاص# مامولاوايندلا ىلإ ياو هكرزوباو باننا م ةيركت يار عسيسأردا



 كقللاوجلا 05

 ىليقعل الاقو فيعض ىنطقر ارلا لاقو نع بنكي جا ُثيِيأر دوا وبا لاقزو ن خث صوه تاجوبا لاق
 اريستون أر قلاب اما ناكن يئس ار ف دعس با - كت ينصت سى بأ تبي حبس ليت ادن

 ىرصل اما اصلى لإ نب عاج كي م03كرم زور طب نب ليم اساو ىف اسكشم ةرهمد

 الاهم 7 بيزنهتلا فانك. اهبرهتشاو قاسكلا ةدزقب رقي ناك م ةارف بريطخ
 كش واوالي سموا كتينكىى رود 7 ان تس لاس 9 هر لك نس را تءافو لاس

20000 3 
 كأن فصوروا ثرنأو مان ىلا لني 54 ادلع سمك ه<يساروصالارضل ار يناوكى رود . مربأف

 وبارتدب صنحوه تسير رزقخ اكرر سي ةعكر للا ير طلاء اهلع . يوكل ابرد اتي
 ظ 000 ليما راقرلاي - ىرصبلا بكل ربرضلا ع |

 رؤادربا لإ ةيركت يياور تايأروا سوريغو ىرم حاصو مام نريرجب لنك بادر !

 لك اصور صوهيتعريولا لاق - ككل ثز رب بأ رشا وريو صرزرباو ماموباودمجا ماناو

  ىتاوهو ند تااقثلا فن اج نبا ركذ
 - بييزيتتلا ىف اذك ىسزواجتصس لام ل ركل ك عبس رمل شم تاو لاس

 ..لزولر سن ةيغاجوز رب حدب نم هللَجالف تيبآريضأوو - رثعس اص مكاقر

 سين ملدا ىكر ىخرقلا لأ ومس نبةعاذ سوه

 لاربع ساري .ىتيور قالطوكب سو تب ديف ى ربب فيا بال س شع
 قون دشلا ارق مال ىنرت نقب اها ساي كسعافر هو ةرابدد ءابكح ايلتس (رابلارسكو رازلا ف

 نولاط لوم نب ةءاذر نارببّرلا نت جرلا دبع نيريبألا نعىداذسأب كللام ىّس َتناَبَسْع قو نيو هَئليَسَع
 كفنلا كيف وري روس تسزرشسل اء ماناك تروس سس: تاب اور حل ةدصتلار كنف بهو تنم مّتأرها
 دسم
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 ىتح سب نمل لتإالف اهقلاط ناف ئلاعت لوق ىف نابح نب لت اقمريسفت نب ىط نم نيهاش نب ىو

 و كبتتع نب بهو نة ءاذ تحن تن اكيوضنلا كيينع نب كيرلا لس تذب ةشئاع ف تلذف ةريغا ور تت

 - - ايفو تباضالاذا نك هيرلا نب كرا سبعارعب تجوز ابك الطا تل طفاهبج نباوه
 - مسساعكلاف قلاب فار وادع ار( رو بس عك يقل بعل تزد لذاك لين تاياور ضع

 لك ل. نسر نوح هقلطخ ىخرقلا مفاسدا عانس تحن تناك ة بخ رقلا سيبع ىلا تنبت نا ةدانقاك ||



 لطلابنا 00 ل

 ىب نم غأرما اتناك مبا نعاث لغرب ماشه نح نطعن| نب دعى كس ثحح هس كت ياو سكب

 نأ تدارس تأوي اهقنط ف ار جوخ فاه تل طق بزلا نب لقفل سعت ةيئاوللانية ورق

  ةههساهمسأ ليقو معنونإ ةجرحا ا ثيراطكرد نتكيرلا سبعا عجرت

 نولتقرو ندا تلرأب نوف كتأو اكرحهن اب كلذ تيسر هد -رطاكررع ِ هيو '

 ْ نيقسشلا الأ ىب لصِامو اك رباعرز تكور شل رسل و اند نيالا قليب نييبلا ظ

 ظ - ليروأن ل

 ظ كلام ىنب نم سبل نب تسر نبدّندا سسح جواوعلا نب برس تاخد وبا وه
 تس با كود - جس اود ليزر اكسيل م - سرعان ل ووو جاجرلاو ك ساروا در

 لولور .طقفرعاش تلا عاش نإ عاش قال كتمرهشا انا ىسنال لاق ينا ق لس بسس لع او تش ١

 ؟ سانلام 000 7 يوسع 02 ياا
 اهلا لاق

 م بلان نخيل انكا

 ِت الاوت ا سوي اكس ثائلو راعشلا فاخر وا كك كل امم أرد ايكو رمل قر/ يوكو

 نه نعى لاش تموتحا# دج بورق كس اي كنا ناد كيا 11 ا 7 ؤ

 ءارعنلا م عششلا بانك ىف كريت نناركذو كّيبحلو كسار علب لق بييشللا ىرتاما كل اهثوزأو ليطابالا ْ

 ؤ ريخاها منلاناهتكأتا هل تلقف انااا سل يوهو بر ىلع تاخد ردع والاف ؟ةقر ْ

 هدأ دم اوربا لكأت اها مكجباجد نم

 ك2 مس ورعب كرم كرا روصنم ا اا شاز الى ابعت لوو كس بور بس لي بماالا لا

 . وب لافننا سس عياطظسروا كرايم تدان ستاررو سدا
 دوا تسير وكب ويدل نب يور نب عايجلا بنور تبا ١ نو صاخشا ني وررب ىمسم - ةرنأف

 - لور وشم

 - لبابا شنب حاجا يقر سدد
 لحما ثلا ىف ىرعألا لاقانك ىبريلندرك تقر «سبت
 76-0 لولا, وو ك2 ئرضح بوقت ب نك انا راثابسأ واولا | نولسو رارلا خب شاكر 4 2
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 لف لام لا ١ لإ

 | - هنأ ةحرس ىرقتملا ىرصبلا مهنالوم ىل نهلا نمؤللا سبع نب جم وه

 عاب زي و ظركث سدم تبي اور بآ . خل ثيزهمو ىراقز يظر أ سس سكوب تيك كلا
 ”لمإى الل - ترش مآل هر ماس ني اعمو سل اميل ربرشحو ماوكولا واير يع اولادبعو رب يواعو
 ملال ف ص من بسريبلا

 21 لم لييولاورفرظول اوريحا مرشإ ىو عرزولاو ىئراد ن 2 ىراخبس يك يياور تس باردا

 هل اهنزش اع
 | تياواىرافيماا ح نتف تسري خريشما كى راي سأل بس ىفاكتدايضن عي

 ف هر

 تنام كاس نبا ه١ ىلاقن هدا متر ىرضحل بوقحي لعق بكل سدس اتبطتىلاو ,رمول|

 - يس للم ب لل تافو لاس - قرص ميبا نع اح ىلإ نبا لاق تس ايكو كعلا نس
 نصراني /لسىداضمريضت لات اتي سل
 ظواؤلاو معلن لع بطظاوملا عرولا طباضلا ملا ىرقملا ىراقلا ىرصبلا ىّولُوللا لكوتملا نرخ وه

 سلو, زعملا

 خواتم نين نونا نم اثرا لى راف يربتسب بآ - تريتصتدبصواو و مارش ل يع

 . سن تبا 2س لل ولو اروو روك د طح
 كريزي لش ليك زاموتب ليلو - سنسد نب عشر ىورل سدد
 0 لق مردكعيسأروا لن يماو لامك تسرق اًصوصخر ول كب وقح ىر سم يبا للود

 باطخ حط س اوك أت نو ل اعد انج - او اناا رب با الابسوقدل ئشس لو مر ومنو ا ليبكبسوقعب

 - 2 لأي تنسحأ كلالاي تاه -لالاي كءنصا -لالاي تاه سار
 تسمو توالت تدزوتو ترف ني كي وهو ول تس برب سس مكرهو تنخجاكى يال اك

 - جسيم ددصقاعس ركز تايب ول ل يور فمر دا كس تدك الوكنلا بوقت
 تبئر ىلا . وةك وك رف لوم لكل وبابا ضو رمال نزورب ذل تنخر كس ناك

 ظ - نيتك ى لولوي اع
 - سلات اريوشكلا ب بيقلتاب
 ضار سيو جازي . بسك لوط لجو بس تس لاو هيي هنزل مذ كا كيلا



 ا اا

 - نتاتامامكك ال وكن ا تسعد لجسد كي تحس ليوا تيوالنا تس اوهو ترا تيدر ردا تير فام
 راو تعد 27 ور لطاف كك ركيصل فات 20 بز غاراككالهسنك 2

 وت تيزتاجانيكراج لمي اجرواراد سصيرئاوو لاقل ين لما وزي وير رضا ني ليل اوبل
 رف ين ل ةيكادا تورت لومبلرو !تراو تردون بوقت ر وا راو كلل تام ال لوث سباب

 ْ تس مللت افو لاساك لسور و اهلك

 - كسروان هو نب حرش كن وححبرب لمى مص -رعاشس

 ' ظ طش, نخب س سرريباصز وه

 || اضيردعتاف بطب ربز امن ارناخاكراعش ادن غاكرما - بسرعات ى اسروشسب
 |للوو بدك جس اللرلو نيمذ ناك تس ليرباصا لواعس تش اير بصق ب حا صروا سب ىلإ ص ثعك_ كك
 + ا يما“ ظ  هأ ء)عشمماوعلاو نقع بعك

 عشا ىل لثينلا لاقرنا منع, ا ىذرر عع ئورب كك تل برعرعشاول بز لشارع ترطح ] ١

 حب شباك لوقلا نيب لاي الاكلاق ؟ كلل نكساص مرد لبق ريهن لاق ؟ىه نمو لبق مي عش
 ؟سانلارعشأ نم اجود سبر رصرلاو يبا ل رسركع . هأ ميذوهارلا ل جرلا حمو لكلا قيثوح

 .  ض َشلا ترانا لاق ؟ تءاف هل تلق ف م غلا السجلا فوري هز ةيلهامل لاق
 هسريهز تيب ىءاوقفتاذ ؟ ع نمأ ثيب ّىا اصول سس راش ثزم كا كلل دع

 | هلئاسنائنلاءيطعت كنك هاكزهتمهكتحامااذإ ها .
 | تركن اكو جب شكانبا ككداو لسجلا كلي مايلهاجريهز ناكر بك فاني س ع رشاشات
 ءأأ م |ّيعلا _قسن ىف ءا نعش نسج كوهف عاش هد ماوعلاكبقعل لد خعاشوه نحلة بتع جمل نإ
 لا ىره د مراعثلا كا كرهت ده احا شساّضيا ىلس ويا ناكو ىلسمولا نرريهز نب بعكنب بقع ننإ |

30_39 
 يا

 - لوب لب تلك نناطم مكس تسافو كب نباطم نك يشتت عحل سس عد
 سريه ىلا رظن ميلع هدا لص ردا لوس نا ٌبنكلا ضعب ىف ترجو م١٠ سفافالا فد

 ه١ تام ىنحاّنيب كالا من اطيش نم ىل نمار مهملا لآقف ةنس نام هلو ئلىبإ
 روك نم اًداننا هذداولعقالف ثآوو رشاد لشرب رك ريب

 .اطجنلاو ارنا رت ترشح ىو نعلا ىشرفلا ىزعلا لسبع نبل يعن نب ومع نب ييزوه
 هيبإ ةزما ىلع فلك سق لين نب مت نال كل ذو - انو اس تدع اسئل اجي يخلو ابكي



 لفل ازا ظ .

 آ لكم »و شك ننال ّةيأربلا ىف انك باطنمل ةوخا ليفت نم اهل نآكو هتيسبا نسب
 هو سس تيلبام .هتنرقومو نمش و معاناباب سماع تون اين عك سوربي

 تبر هسا مخ تكور سس لرشوكل وأو حنس اك ين يؤ امان كلوب هني ا بس تست

 شو شعماباجو كوب ةقكيردا سال كح لشرف تيمون لس سالي قسك# نيس
 بحل أول ىفارهلللا لوقي مث ىريغ مهرب نيد ىلع ْمتمّنح ركبصا مانيب بيز سفن ىزلاو
 ةبعكل ىلا لصب ناكل ماشه نعو - هتلحار لع رجا ىث س !٠ىتكلومب كناربع كارلا وجولا

 0 ذيك كد بنر افك ركن ريشا وس مهاربا نيد ىددو ميهارأ لإ ىلا لوقيو

 اهززخ تش نإذ ثعَرعَرلاذاذاهنمكا ىلا اهعف ا اهاتقنام تكس كلو لركن فو ردا خخ نا
 آ ْ  اهعف دات تنس ناو

 خيروك نعل نب فزوو ليف ور كي نمريرزوب تسع اجب[ كسا رك بسس سس ريغ: لان
 مي لو دى اشيل[ شالت كلذقيزب وردا كبس مانصا تسدابج نول ياش شح ني شدو
 ماع از كومار سباملروا ل يرايتحا ترئارصن وك رقبرو تس ل ناري ىبلاو رطل سس ئراضتو 11

 م امور بغل كئ طي مز سس د دس سا - كسر مانبي نب فرط ع بو ميرو / انك

 براس ماش وك انلور سن ١ - 2 1س نيل معا امكاسو تضر تدب سنا باطلا

0 

 (ً اللى كمي نرسل و تل لوتس ليوم اةرثع عت اوضريز نرسل فك ب

 ةمايقلا مهب خينان عل لاق هل ىفغتساف كّدلباكو تب اساكف نا هذدا لومزءاي ايكض عيكس تر ||
  ةرحاوْئما

 زالوا نعل ليعلم” زالوا سل هش رف سكر تاور ري كم جبر نيرهاع ىرفاو ظ

 اره أو دف ٌنَصَأو هي يه ا هكريدأ ىلا ليز لاف لوب ار كراظنلا اى لرابط لع

 له تلق كيلع خيال ح هثعتام كٌربخُأس واللا ىخم هن مقاذ هيف رم كب تلاط ا
 نيبيبلاعت او اركاةندي نراقُث ثسيلو هليلق» وعلا كك ر يصقلاب "كد ليوطلاب سيل لجدوه لاق
 برن ىلاوبأهي تحب ءاجام نوهركب وا هنم هسموق هجري هثعبمو روم للبلا أذهو نجا هةيساو هيِشتك

 نبريز لوق نع هزرا ىلص ندا لوس ى تيري تدهس الف يهاع لاق مهن علت نا كاران [سارظبف



 لالالا م

 هود بحس ةشدلل ىف متألق لاق يلع مرن والسلا هيلع فر مالسلا هم هاو نر

 - ىقفلا ثآب ىناف انزلاوركيا شييرف شعم اي لوقي مرج نب سييز تعمس تلاقءامسا نعد
 لبر يمت رشلا ةنوكس شلاق تلذو صدك تنافو تلق ساور معنيين ار ذ بسيسو يس

 نيب نهاو هك او لتروااوب لافتا سسكس ئرفاو لوفل لراس عناب حس توب ع م لوخشم
 ١ اكل ار سك و بيرق ءاقلل يم انك لرل له تس اياور ضعلروا تيوب لوثر

 مت نب يزل تلف ةندبل ٌثلخد 9ْيئاع لد | لص ندا ل وسر لاق تلات اهنع هدرا عضم ةشّماع نع
 هس لإ مي هور كسي اور بتر اتاري - هيربلا فانك -نيزحبود ليغن نبا

 ظ ومالا تمتقت اذا ير دا تير فلاركأ لبحاو تدع

 مىبصلا للكل عفيب كل نكح اًعبج ىذعلاو ٌثاللا ثلزع

 سورا محب ئخَضالو  اهيّتشإ الو ٌنيدأ ىزعلا الف
 ريس ىفحذإ هدللا فانل اكدر تلاكو يبدا اعنا
 راياصبلا اه يعتماّيالا ىفو ٌتامم ىلايللا فدع

 - شر ولن ليم زا سسيملا من نح كن شن تياآدو - نعش اور (ضاقأو ىلإ نردرعس
 - منع دّزنا ىضر ىشرفلا بيهأ نب كلام نب رعسوه

 ير تأ بس تاذو كاسل ي ورشنم رشح لين حس سورشنم ور شعب ربا نلت بأ
 كرس ترطح بر تشك بست نإ, افلا حن د عبس مها نب ايطس تسد ىزرك هربا لكس لوب

 - لم رطل ب ثفاصواو لاوحارنجب

 تبطل ب تا تلم يروى ا كنا روأ اوم رعآو لاس نورتو شعبا وا

 ذكرنا طرعس تطرب كى رزقنا روش ل ارفررقم ب سكب طويل غم لن د عشب اىظرع
  ىلاولا هب نعتسيلف ايو كا ذفًارإللا ةتباصأ نإ بارق ليكسراب ع

 رقم رع كرون سا 1 ردع شاى ضر عت رطع كل باتا ل كام ويك ىفارع اناث

 "لفل داس ىبايأ حن ىبب ريا سديم افا بأي . تكور ط كس رافو البو بان ايل
 - ايل غي نئارم

 || هعسوريبزلا معبرا جلع هير (ىلص هدا لوسر باص نشا ناكل ات طعنا نبا نح . قل ان
 ظ ظ ْ فع اور ىلعو صارو ىلا نبا
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 هذد | وسم ٌتعمسام لاق نحر وضد ىلع نحو - قاعكو ىردامب ىريب# بأ دعا أجاب
 أو ىلإ كارذ مم] لوقي حم موي هّمعمس لاذ صاتد ىلإ نب دعسل الاء يجلي مب! جج عهدا لص

 ممم فلا سحارجوب, دعس ىثد ىرشزلا لاق - نابل نأ
 . تس ثديي لا ب كتس لوهتالروا لونشرعب كرنك شاى ع امخب رس سم امن

 -هللا ليس ىف ثَر نَّم لٌّواوه -اسوأس

 ِ هننا ليس امد قا نمل اوه اناس

 هك يرو بس تاعورب كنا كس ترك بيتار ابوك امص كك اهرلا باهتسمبس . انما
 -ل بريس | ”لاوح ري”كن ات كلاعداذ ١ عسل بحس ! هللا ل اقرهالسلا يبلع ىلا نا ىذمرتلا ىّ

 بج ىو ةيئنم طع عبس ىلا وظورانتس دعب لقد نعل سا دعب يب لذ ساو ىدونلا لاف سان“
 .مالسإلا ٌثلاثل ىفاو مايا ةعبس ُثثكم لقل لات نا ىداغلا

 ىنريإذ ىلا>انهرالسلا يلع ىبنلا لاقف دعس لبق لاقرب اجي دح نمىنمزنلا ىؤس شاع

 . هلاخرما
 يروا يكيإل ل ىوبندجبسدز ايديا وم سس قي اهتم بيرق كسورون هزيم لاقت كمن شا ىظردعس

 : تس نشط ايش شم تسافو لاس - لوحي هز اطيز م

 ل جير كت د ىو ضرر سف اب رشامي يورمس

 ,/ 00000 7 1 قه طااص ىصلاربت نحت
 ميويطسل سرا د بدك ب ثيرادلل ىخب ىلوم ناي بيرشبللا تييذكد نما كك ورصن 5 2 ويلي

 تااكليقن حاقنلاة حم «انعمو ةيوبيس بولو شك رف ضريفل وبس لي كرك ءادل هوجو لك
 ناكل قو كل نب مسن بيطلا شار هنم يشيب لزب” تافلب نم ناكل يبتو ةرغبص ىف كلب هصقرت هنأ
  هآ اوغلا بيطآ نم جاغتلا نال هتفاطلل كل نب بقل لقد جافتلا مس دانتي

 هك نيو صر د تسلنسلاو لص لي أت ءاضرر تكس اف 5 نب لصالا ىراف بأ

 لرتتك ير هب ص ١٠ج مارك با - ايكل او رس يورك ىي لنتأ باطغماوباو سولو ليل
 ملوق يلع ٌدّرف امون سلف نس نب دج ىلع ىتسي ناو ءاوقفلاو ثييحل لها بترد ءارشإ ىف ناكلو

 ره ١ خلا ىف خريف لجا نب ليل“ مزلف كلذ نم تما
 ؤ 5 #0 0 7 ٠

  ساوظنانم لاحت سكشيوااوبورظانم سل



 كوطلابإلا 1.
 لارإ ةييوبيب اهاّياوهوا وهاذا برقعلا نم عسل نشا نزلا نا ّنّْظا ٌتنكلد ان لوقس ا
 7 زاب لود بصنع رايك اسك كبس نم ز ماج اه ايا وهروا ىهوها ذلذ ند تبزناب خضوع
 ' :ءايآه 2 00 امكن ووودرب لابو وب با نيم

 ميسم لو نق هئاريزولاهللا ٍيصأ نة ندع ل لابنك

 ذاذ تفك ران كمي وبس ككل ٠ - مارد نايا لشعب هل ذباح هت >كعأ تيأم

 77 ءلنردا لي ءانضورمم يسار تح لكني رباط نيو اا نإ ركوب سوي
 5 كانو لم هور تلاع

 - لاسم“ زل. اساس, بيلو كب توتا
 ] 6 رز

 - لوم تافد سم ملشلس اب ةءلششم ( يلظللس إب يلتمس ىلسل - سماق كر تاو لاس
 لمهام برضو يب طن ملت ويظن لب ئسح با ميوبيس ناك افرك

 ها هت ارح عم ممسبدا

 ولع ذلو ناقد ع ناضج نطيل مرن بوبا 2 ممشلا
 يباع هديب ري هي ارث بلعت - كنس تبدو وح

 داورعاما كبسات لس ريفر يمول .هأ هيل هيرودس كاع ءاف ليلقلللوصاوهو حر حأ وهاس
 ب تاركا

 لام يليشا د اتي غلا سدو بيتك شنهي دسم
 ”نكر جدوخلا ىف مكب تكل عي نا داسا م سرنا ف ”ىل ذا - لوبا بسببصأ تراودني ب انكر ويديم سب
 بى انما ةاس لمطو ةيوبيس بانك ويب وبعا نم نّصز لكى وأخ اماضبإ لاقو «بلع مذا م ىكسيلف ةيوميبس
 ف جريازال انك 5 | هقِتسَي ىزلا مضلل ىف كان دجوف هي ىبيس ب انكى از ظن ناسيكن با لاةووخلا نق

 كب اكس | صح لدا جسوب ل ث يحلي صف ل د عرار تالا بال بسدالا: لا

 - هينزادمو هظافلالباحصتساو «بفاداظعت ؟رحبا تكمله لا فونانزكموار اع |



 لقيرؤلو 67*52 م

 - رولي سناب كبي» ضل ناو سفتاكمهل ليقاذاو نكات ىراق كاس |
 تل يلا نارلسو مالم نب ناديا حر شاببقولا تينا - ني ىاحيومشم ران ناهس

 ظ - لكن ارفصا زمن مان ليل صا بأ نو
 كوب مالفروا كلب ىديقزب دك يب لط ناو امتانءؤ خت تشب كن ايزل رنكى زن بكا

 - كوم دازاروا تسون السمع كما )ل للاب تريرداايرغظس اكو ورب ت | لس روم شير تك ع ٠

 || ب بآروا ب قدنخةوزغئرانن السبا شم لوا - هود برش يت اوزغلادتبا سمو لىالثروا
 حب هرعب اه يكت بحلا تءافام د يكمل! ذه وأم ذل ةباواو نايفسوبا لاقف .امتاد هروش ميك رخ
 ' قئارع تامونكل خازن كعنيرشا .اطلغ - [لدب دهن دنا لاقيو سكك رلاربع نبا هي يرش رشم
 ظ ظ هه لردك

 سو اسا ءازبأ نم ٌتنكلوقيوممد ١ ىنب نمرمالسإالا نن نامل سانا لاق ؟ ٌتنا نم نبا هل لشاذاو ٠

 0ك مقباس تتكيف اصن تيد بلس نعيلاك - تلد يجر ديرو نيم شالت كلو - سرأف

 .ُيلع بسلا ىلا ىضفا ىتح تر ىلا ترن م (بيرشع عضد كل ذ ىف هشلو الث هنا لوقب ناكو - سكري
 3 كوهررقشرلو "ريرغأ كس نال كس 50 27 رمالسإلا يبلع 5 ّنمومالسلا

 (دات) صول طهّيوهو نث |رملا ىلعريماوهو نارس ىلع خدها لأقرءب صا نم لجرم نك #مركذ و
 لمَن اركذو ىري ل غنم لكأ نأ بحب قا لاق قلم كيلع ىرجتيربما تناوازه لعن هإلبقف

 - ساصنالا نم ةنببملاب صولا

 ناو ٌثيب هل نكي ملواًديش حا نم لّبقت “لو غتمرشيعبف ريب صونلل لمي ناهس ناك كلام نعو
 لازاهف باح نم هب ىلاملاقف نكست هبذ اديب ىندب "02 لآق لحب سنا ةرجينلا ثس ثحلاب ”لظتسَي ناك
 هيف تق ٌتنااذا اًثيب كل ىنبا لاق ىلهْفِصف لات كقن اون ىذا ٌثدسلا رع ىف لاق ىتح جملا
 - كل نكائيب هل ىفبف من لاق مارد اهاصأ كلج رهف ٌث دوم كنداناو هّمققس كّسُأرس باصأ

 هنارخبس هنأ ىلربخاو قع سا تيب سى أ لاق كنا ميئلع هّردا لربنا نع ةرببرب نعو
 بم ,نداوشرم -نادسود ل قلاورةوباو ىلع بخ

 نبا كاك وع راورل ادلاو ناهس مبلل ى ب اد اكحو الع ى تح نلبس مابجعلا بعكس خو
 ظ ظ . ىتئولارفم كا ة امام |

 - وهب هما عييقو (5د ادن نبل لات 3و نب يؤم ؛اذ - نيل اوقا سما رق بأ



 لكقلاوجلا رق

 لا وكم السلي طعوس ص اسس لوق قنجكم ب كمن العوسي بك[ ض بلوق
 بزي تس نمالقنا سمان كس سازنبلا - ترو ابشح لاس! ه رت” ناد بتنك يرن ظفاعرر ماتم
 رم هه ءركلكل نس لع ضجر وا ىو از سلام» ركب لسيارتك

 . قد لب ملتطس مطل تاو كبس بأ لانس
01111111010 

 رو | نانا انني كراس تيمام 1 لا لوي اكياحب كات بح صايل »صن اك ى دام

 ئنبن زنك نم ْةأرم| جوت هنا ناهس نعىهاسلا نقرلا ددجيوبا ىو هك تاس تش ترش
 ملجأ اوعجب اوعجرما لاق ٌتيببلا غلف هيله يدب ىلا ىجح هبا وص ١ هعم وشم عاملا هليل ناكا مذا هس فاه

 ةبعكلاتاقحتما كتيب موج لات رصضمتيبلاو تيببلاىلارظ لف ءاهغسلا لكن ماهيلع مال يمول

 لخدارهب (يلارتسريغ تيبلا فرتس لك ئزب تحت يبلا لخدب مف كلا ذاكر انعئالاولاق ةرنكف
 مع لد الص خياخ ىلاصوأ اذه ام لأق كنه قاتم كلماتماولاذ اذه نمل لاقن رشككياتموأم

 |ىل اضف ؟ نخل اذه نمل اقدام لخ ئًربد بكأرلا دازككااين للا نم اتم نوكيالن ا ىليلخ ىفاصوا
 تأمل كسما'/أ [تييلع لدا ليلخىفاصوا ىليدخىلاصوا البام لاقف كرما رخو كمدخ
 نجزخ من نلق ىقأرما نيبو ىنيببتم ايش ع تاجا له هنأما سنحت ةوسنلل لاق ٠ لادا

 ةكيبل اب اعدو اهتيصانب ريس هترما نع س لج ىتحءاج مثرتسلا قمأو دماج قحسابلا ىلا بهذ

 نيل عدس | ل صليلخ ران لاق خاطي نم سلجم تسل تاق هب كأم أ ئش ىف قعبطم تنا لهاهل لاقف
 أهلا لب ام يصف سصجسملا ىلا تماقو ماقف ىلاعت ندا >عاط ىلع حمماحبا نأ ىلها ىلا ٌسحمحلا ذا ىلاصوا
 كلها ّثدجو فييكاول اقف هبا عصا هسيع ادغ وببصاالف هنأرعا نم لجرلا ىضفياماهنم ىطقفاورخ

 باوبالاور نذل و مقتسلا لعجاملا لاق مث مثنع لضعاف اوداعامث منح ضرع ذادداعارت منح ضرعاف

 ليس عمس كلذ نعل سالف هنع ب اغاماّمأف لرهظاعلاسل نا مكنم ها | بسحاهيفامىرساونل

 ءايلوالا يلح فا نك هلو تبورإلا بم حا ليي يقوم
 رلمتم لحلم <

 الحج يلماليب أ مث كالسر السلا يلع ميهاربال د 005000007
 ابل اكن ةيطرن الع ايفر اشر ناربسو ةفينح لزنل اق كارم نب نومم خو - هل ناركتو هناسلل

 ةكحاه نخل اهّدحا لاقف تمس :. ثبح ل صو كّبلقرمطت لاقف ؟ هبف لصن رهاط ناكمانهه له



 لفالاولا رع

 تال فضا لوقي ناكمنحدّلو | حضر ىبر افلا ناملس َناانَتَبل ات نقرب نيرفعجنعو - ضاكب لق نم
 فب مرو كحل رطو ردع لفل /لفافو ءبأطتت ولا دايندلا لّمْوم نم تك ثالث اينأو

 ا و توملا تا نح عاطل لوهو هبزحو ليغ نت نتمحلا قزف ثالث ىلا أو هيِضرفَمَ أ هي سطخيسا

 نن ليعس نعو ينل ىلارما ىف ]صن سأنلا ىلا ىرسدا !*ينيح ندملاعلا برس هذاك ني نيب ٌفوقولا

 ٌقشف نع سول انلطأذ ٌنوطبم وهوىدوعن كوم .ض ره ىف ىتمافلا فالس لع انزكميلا 3# يووس

 مش ءاذلا قف هيقلا لاق - |ذىه تلاقن ؟ ىخلب نم هبانشج ىلا كسملاب تاعف امنا رثل لاقف هيلع

 انجرخو تاعفن جالو سناباوسيل موقانيأب ألا هناف ىشزذ لح تن مضعبب هرب ىلا
 هلنزو دكة نوب رادو نيب قوتطإ ىلإ نع - هنع لدا ىضر ضم لق نان دجوف هأنبتا منع
 ب ىصؤقيهكر يبن ٌث وصلا مقر ماتوصلقلا 10 اد للاوبارعمسذا رتح ينحر اوضرم نايس و

 نع هدا ىذا 2للاولإ لحجم ٌيشاهنم تصني ملاهن ص ىلا ث حجر مث ثاانكلان ْثَلب ٌملات يبصلا

 ٌتكرسول كنااما ناملس لاقف كوبا ”لو تنادلشمرلارظنت ملام ىلإ ظنا بجيل الإ ظنا ناسي ىداثبي

 - ؟2290م1 جيل ىازك  ئربكلا هّندا تايأ نم ٌتعمسل
 ىنريخأن ىلبق تمم ! لاف مالس نب هدا سبح ىسرساغلا ناباس ىقل لاق كرا سبع نب ةريغما نحو

 اي تنا فيكللافن مانا مالس نها ليج يأرف ناماس تاي لاق كربخأ ابق ثمنا قلتم

 با ىنو ايد دين لكوتلا ت لجو لات ؟ لضفا ترجو لاعنالا يا لاق رم لاق ؟ كندا سعايا
 لا 0

 رولا لي عرش كدي الا تليلظ كيف ءامسلا نم بيبصكوا تسآ  .ثعش اى را

 هبخا ناولد ىفو ؟9"1م ١ جءزحّشلا عشلا بانكىف ةبتق نإإ هلاث كنعد أور ض نبل قعم وه
 ندى اقطإلا ريغ حرب لشعم حما تس نبي اه صا“ ع بوالا نازح ٠ . ميه خامثلا مسا كنم ه: م دري

 ايا تعا سبط عس عروبطم ناوي و اك يش اىش خاين ها ةبجح دل ورهلشلاو ةبلهادل كردا ضخم
 رهأ -نافطغرعثا هنا خاتما اوغلبا امك كتاصو

 و هم صام رسم ص فلو .٠ ١ ص مالم لما تاق - ع صم جر ىساس لاا لاوحا كرات

 - نروكب ليصفتلب سهم رو م صال مياصا
 قامثلا ىوه هج لي باصا١ تروس امن ليم اتوب ريس نبى اعرب ىالسا ف اجب حرار

 ملف رياض نب ءنحباوخا | جبّوزتف باغو ىبلغتلارعاشلا لأوح نب لمح تخا لأ وح تزب ةبلكاهمسا أما
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 بأ. لوب تافو بأس ناثوم هو زن سششضامكعش اى ن مح ننّصاهتماتامو رعب خامثتلا كملك,

 ظ - لات شامير ىفوكاى تم الاركلاملاس وب لس ابيع رب يعش
 متفرغ لو[: كايسأ_ نب تلا ح ليل ولو ووو شاك بس قلما مسام ماما ىراف يعش
 ف كوم ول لص 2 ب 3 اممم اروأ - احح تاو طب ترمس“ اهرعابا فتي 2 را

 ولعت سخان مام نمت . هك حرب تراقب تاي اب ف صزو ربما ماكل كن زن
 تنك يأ نينس ثالث ىف ليقو - ىراقلا قارس ؤ انك ةنس ننال ثلا ويحلل نم يصل
 ظ هيلو

 اًلاع ناكونكاوا هي ىفح كبف رطملا ءام ضاخا جو نقلاو نلف اًمحاع فأي ناكدنا ىراقلا ىكح

 كللمصمت نا كابا ٌئنباي رلول لاق دا ى ام اهنمةرتح فلازد سننكمو عب سا حليم مضاف لماع

 ه١ ةتخ فلا شعت راش نارفلا اه ٌتّمْخ ىلاف ةفزخلا ةزه قىلاعت

 || ناسا راك لص تريك كسءايلع سا هس لبق دعك تربل | ارتدى راق

 .ايارببات الكت يعلو مالسا ماك ركب سرد ا لوب م السما فص يركن كرف بأ
 ترن سيينا لغ ذنركأمارذ بارني - نوم ارك يجب رقد اب تزور لس ك لاس لو ا
 روا ت فالى بأكرا راحمرك تريك بس تب ثا لوا غيرت فالغ نعش اوشن نيرو
 اج نوف دّضلا مه كشلوا بسب سراب ك يامصر ميج نكرقردا جس عاجاو قاف ريض وبب لأ فيلم

 ا ريل مانتا“
 - تارك ن أرقرردلالع تب يدب. عج صبحا كلم امتي اشف رون كاريس

 0 تناشت ارو

 سبا كوسيم باركثاب ل أس اهلربشك لل ليل مم افورباعهسرب تس بأ

 ظ ااا لك دست ورصم يب تاواابو ترد ايعشرإ ىراس

 - قو سرفوكل ب ماثستافو لاياروا 8 بمرذطث مالو لاساكيسأ

 نسل قا لب تبءاورطبضو قرصو نون 2 نابل ص وار سرسوو كساس عما و

 و اب نكصفح ن اىوركب ىلا نم[ قص فح ناكو مداع ٍقوإرقب سانا لع [نمركبوباو صفح اكن يعم نب
 ] _ المج بيزنهتلا قالك ءاقوصركتولا ناك ||



 لواتاوجلا سس

 .نورلا مب ىداضوريفنوو شامر ساشا
 قلاوزال ىف اشلا ىلطملا ىثزفلا عف اشد نب ناّمح نب سابعلا نب سيردا نب لهغ هدا سعولا وه

 - سكريبت قفص _اهطو دلع اس تسب بشان مكس ىف اشسمادا - ملاخن هذا هجرس

 حرت ليد رق نم نشالا < ثرع نيج 1 ثديضأك شر ردا لبس لق ليبقابسآ
 - ىشلا مف شيرقل عبت سانلا اًموؤرصوبابنخ بس شرس

 نا سكك ناو معلا لوب تافو ىكتفينعوبا مارا لاسئماروا قوي بي عاشش تدالو ليل
 سأ 33 ث 50 تقف اوه كن و نين ادع نكمل - ب مدى انك سدالو كد ىبو سك فيطعإلا تافو

 دواز ليم انساب نو قوس نال بوزن كبارا له رس توالو هج

 رواوكت سال م شوت ىكل سوو سس دي َ لوري لص ان كس لممرس أي دفن تس سقم ا ثيدب

 ! - وب نب شل اسد مرا سير صمت افد كسسأ
12101111111 

 ] سس صمت لس اهكنلد يت اكابجر وان يروا
 باوسا ل ني كاثو مالسبلكم د لاير سبا سكس شل ترن

 مع لاعت لذا قال جس توه ملاع تيبس بسلم لعبا لبا يرلاب انك لوضاوت قبول كسر اليمن

  يفاشلا تاه ارسلان اكاذ اهلك ءاملا مد

 1. بسأل م تسل اع تيرغروا سالفا سب نس ورلاو لسا كوب مارب نيكي شاش ماا

 < او تققاط هيرو خزغاكردا خخ نجود افنتس اركاب بسلك اهلا بسك منبج كلشي
 . كرد ل لورين ا كل تيل لك ينأب قمل اد وري ىرب يأ

 لاف لسن وهب _ هك بلاط ب داروا بريان فتن برعم ايا ورش ئفاشمم ا ليات
 (ًد ادخن ايبا جانب بسس اكس اوبدقاوروا تبا كسور للا ثدط فري بيغرت كتم بر
 رب هقفلاب كيلع ىلخ نم توصا اذ عة بقع تيه ان حنلا ىف ظنا ثننكا سةر وب فاش

 ككتيدركروا كد ونهر عي كدب مسكنك مازدا كل يصف سس اوريو لاف نيس
 ظ 2 ! كسب لإو

 ءندا نآد ناش كل نوكيس هناذ هنا 0 تديصُن سبا ليم اذ تاما

 ري تكس كتللا مارا بجبل اسال كاس. ةبيصعملاب هزت الذان كبت ىلع ىقلا لق الاعت



 كفل و

 : همر :و تام فت يهماناروا تم ادشو نعزي كم

 اير لاا كسك نجلا بدك يو اشتم وأب تسب لس بكلام
 رو "الاد سلو كيك لالش تش اكرففو ثييدعروا لوب تيرمش ب يسري كامي كسا

 كس مو لق طتإ ف سا. احتا راك ءاك نس قتيلا تسقلاو هوبب لكم اشم اكس شا ]
 بح تاب ل واننا ايكةدافتسا بون فيئاصتاك ردا تس هبت مالا بك

 فلام بأس ملط ,ىلتُ 7 ابالي باقل كل [تعسوو ترفل ب تسد اوف

 ل
 .: 0 ناو ايدج ببذل فرس م اس املس لولاك

 عكا تنس شا بانك بز اكون شرقف ضخم ' .تفارقلا بانا تق لوضا بانك لكي ني
 - تس سايثروا ٍْ

 دكالة ك كب ابجي اوف ركيأ كب هكر بولس ش يفاشم اب ِ

 - كل طامي سر كاين دست كيب تب كيفة قادس
 "0 متهلسلاءرلع لاذ ادا[ ادعضملا قابطألم شبرق نمل ادلع نا كس عروفر م ثسدم كايا

 . شوفاشمااق اص يرم ساس زهكسيررغاتمو نياق رقما

 مالع تراوبقمو توم روا 0 ارث ) سيصل ت سراوبتمو ثمر نس ل اعزاساول فاش م ابا

 7 او سرني كت ريشووت بالا بس تمالع

 "يح نقلا تلا ىلعليعلا) ن هاو عت العا دو لوفي ىت املا تعمم عبرا لاق

 لع هندارخُي نأ احا ترظان اذ تدجو ىفاشلا لاقد» ثاالتنجلا ىفىباتكل ا فىجاسلا ةكذ

 ظ ايفا بكقتاماا .ارف كل بيل - كلفانلا الص نم لضناريعلا بلط كس هلا 00 ,وا - ةيدب

 ُبلطا تنكر قلو ةَّلِقلا ىف هيبلط نم ”يكرجعلا يلف املاقو ماعلا بلط نم لضفا ضرإفلا سيئنب
 هلا ارايفا نفد عيضي اكن النت ديلذادلع بلط نم كلنا افردا ّعرسعيف ساطزغلا

 لاقو- .يلطرولازعلا ةنينكت لا ارشروا- سفن كمل تلو هزه اوكا ةنان
 - نناغضلا ث يد بلقلا قي زعل اى |رمللا لاقو - عفنامربجعلا ظؤحام اعلا سيل

 لم صلع توك ريدر صن شبإ ذب 20 0

 . . 2ونص يزال تحب فاو يام يح سوو حل تك مل



 لفألاجلا للرس

 كر هس لوقاكجا ماا هك رك فرب تيانوررب ٌناشماما كبت قريت ا

 لسغ ثار مو -ايذا6 "لو قداص هند اب ٌتضلحلالو طق تب نكام ىجئاشلا لاقو سيخ لكىمفاشلا ىف
  ةزعلس نم اهتجرطةعبششالا كنس شع تس نايم ثعبشا موزي ال رغس الو دن ىف 3م

 ذا تنفر وتو يمك كب كد لاجترإ ل ىكد تح ةكر فال ساي تا شيب فاما
 ا تقوس ري ليل سا نس تملئ رشم اصعب ف ف بأ 6 بس ايكسو كدت ر ضال اس

 5 اورق اسم لب اينو سا سلا هكالاتلوب انكر س 3

 ىزولا ٌتفكو سفنلا ىنغ ىو بس يني ل وتلصن غرار خلت رك واينور ل لن رف يك
 ] - لاح لكل ع لجوزح ناب ةةقثلاو ىوقتل |سجل و لالخ بسكو

 : تبوارج . حاوت . تواخس نا رضرن ناكراراه كلتس ورد ابرق لسكر ]

 لاقدحا مهنم انمي وزت ىف مملاوحا نعجة زن نينلا ىفاوخ إلسا انس نيعبرسا ثلا لاقد
 ياست

 - هّتاشو هوضف قفة نثالع ةظعيو نمو هنإذو ةوصنر قف ٌعم كذا ظعو نم كك ل ارفروا
 دعمنا وركتملا نيمو ةرقاو فدعملاب سا نم نابيالا لجأ دقن لاصخ ثالث هيف ناك م لاو

 درد السلا ينعي | هجر ىسوم ىلا ثيدح نيفسلل ثي لح لجرعا لاقو ٠ ىّردا دن ح كعظكاحو

 نمل ؤارذ اله لسماب لبقو ىنارصنو رمي يسم لكيلا فد ةمايقلا مون اكاذا لؤي ترا دص ||
 ظ - كتسدتولا ف جشيدعي - سانا

 ةوب 2 اهون احتضن اش اك و قديم اا كك قش تدب اشم ما

 كت افا س اكس اركي با كبري سا كرا كريت اب تيك وا تسالر اثير از سد - اس سا

 اوك لرروأ/ ل ااباس دورك سا ذباح ظل
 لود اي كس يبن ىو كتنقو هفيلظتت لورصم ب جئام اارك نيس ار وأم الا

 29 0-2 ٍ لم لوك اسس مو با. قولان هيب هنك كاناسروا

 تك ود لب ىوتنو تراذفو يرو فاش ماا



 لفذلازجلا ظ م

 رو 0 اهلك لا كدا رلعو ويب 5 وات

 < يبس سلس سواكن مال للل ربا روم م اشموربا لوق بح عاش
 ىاءاذملاب ل يقو نيذلاب علان نيووعلال نب جيسأس نب لحا نيرسن وهو حران نب السلا هيلع مهيهاربإ
 خونخا نب تن وتنم نب كام( درقالسلا هيلع حوف نزرماس نيز شفر نقاش ندب دع نب قا
 ينفي نب ى نبق نب ليله نب دب نب اوه سرمد و نوكيا يللا, لع سار اوه خونخا و
 ! لوس سزاىنحاسئاش نيل سر امم بسس يمال لم رارعب رتل هيلع مدأ نب ثيش
 شق يني سس امساغالسلا بلع ميهاربإ سدإمو كمص: جٍففنالررط ولا ىف ىليهسلا لاق  ليكو
 وأل |ومهرلا انعم خلا شورم افلا هأنعم خلاد ناركذو باتكلا أذهرغف :ماشه نب !ةسب حلاباهزتكا

 .أأ ظ - قوتنا هدا عيطم سفن ليعمما نأركذو ليكولا
 جيب وزن يقسس سس تالا لب اكتر الس ميار! يسن ل دس ركوب. مم#و زيا

 مر شانعال يكس اازمل تسر يمض تبا ردسي سار زر تسل س هب نع بسب |
 يبارك ناش اكرام اس ناد مال لع !جاو م ايار اصت كاتس نانرم

 || هس لولدي يارطبدا ح لازم بجكجس ل يرصت كساس مالم ا أ
 0 بلو لوا قرط 97 الاسد السلم دريدا تس مالي لس ابا

 لي عيبا لس ماش نبا سكس السيلط موك بسس هس اكممالسسلاو ةالصلايلل ى بست
 ظ ] -: تسايككايب لوب

 ” || نا. قمت نب بالكزب ىصتنب ف انم سبع نب مثاه نب بلطلا سعنب دال بع نبلغ
 نب سارا نب كلم نب نيعزحن نان ان كرت رضنلا نإ كلام نرش نب بلاغ نب ىْول نب بعك
 تباننب بحت بررعلزر حريب نب ملحان نب «نعم نب »دا نب نان رع نب لحم نب سسأزن نب ضم

 ساو روك لبث وطس رنج اهب اكل سيب زل ذأ وهو أت :نب مهرب نب ليعطمسا نبا
 ] ىف كلل ذ تنيبدقو ناندع سياف نوب انلنلا لتخاو لس كلر وو ص , ثدراعس سين يا

 ظ ل . 0 : هأ بسشضلا باتك

 بس |دليل درب ا < صا جر نوبتلا ناسا بانكى باى ليرد بري لع نر
 ' 22020 شراسكفلااب

 انؤاهقت لاقامل ارم ٌباسلال اب ءارلعلا سنع خيي + كندا ل صه بسن ىف بلع جملا بشلاو هاذه



 لفالاوجلا ْ ' 6

 مهضعب لاق ىانكف همك يلا وشلل عماج ىثيرق لصيد لنادي ف نركب نا ةغيلذ للى ا مظمجلا عاملا اش
 ناف يسايلافّ كلم دجوب م نان كارم ىيزخرجوب منان ينفخ ىنانكرجوو لن اف لاقي نا كلذ سابقو
 .ىلعم رجول ل نافذ ىرعم ىرسازن جو لنا ىسلزنف ضم جو لن اذ رغم ّئمايلا لجوب م
 بدنلاظفحكيالو يشر يفر ياك رع قف نمدنال ليعطسا للون لنزع لجو مناف ىلا رعخ

 ها لبعمسا ىلا مسيبف

 4 ابار ريما اربوادح نإ اوتو رس لع معا بث اص ار, سر ابار رعبا سما ع

 ءااراي ضع نعروا هن ضبلا وا ابا يب ضعبلا نواب[ مير عحبا ثيو أ سراب[ لاه كا
 - |9م ص ب جرةنامثلاو يالا ذك س

 طلاب ىف ل جس نيم واحم ورعاك, “437 اربوا تن اناء كس حرصت ير اأو ثيسواعالعتم

 ءنااّضيلاهنِيشا وضد سايعس نبا نعيى سو نوفرعب كيا نؤنالث ليجماو نأذع نيب لآ هناا لعند ٠

 باطنلزب ع لاقو هلم جوعسم نبا نع كي تلاوات الثو | نيترم نوباسنلا بن كلوقي نارع غلباذا ناك ئ

 نبا كس والا لئابق ةفرعم ىف هابنالا بانك بلا سبحان سقيا لاقو ناذدع ىلا بستن اهنا هنضي وخد
 اي ساو ارح طوام نعي رح انادصام لريال نب اف رح مس سنا قست هلا ىلا نعةئرط ||

 ١ ”اضدخإلا

 مهيد راكب شرقا ناك فخ ىلإ باديس كباب تعمم الاوالاقو
 مفي لازم موق ناكدرتودا لاق ملاع ينال عاشر عش ىف نانرع نبلعمءإسوام ف رعد رحا ان رجو ام لوقي

 هللا ملاك رعب نم نيلاو ىلع لوقا وتاذا بمكب هوه د ىدنالا نومهم نيهريو عسم نبا |!
 - نوباسنلا ب نكاولاق

 ام جاع عدا نم نا >ارلاو هيا وبهذا ريغ ذه ىفارنعيوعملاو هللا ةررظدلإ لاق

 اههاجا وظفحوا اوه نفاهباش ناعما اع ناطقا اربع ولا ادا “ممم عنال

 كلل ذ خت ةرطعت ىاوغلتشلو اهيلئانق تااههماو
 نب محن نب موقم نب ددأ نب ناثرعاول اق نانرع بسن ىف ناشملا انه مَا هيلع ىزلاعولا لاق

 ماله كان اسد لال ربي يعيب اينما عاب يجرم كما
 - ددأ نا دأ نان انرع لاقي

 يمل للصو |لوس كعك لاف ديف برطضمءاملالا نمناثرع عباد لبهتكك ل بم لع



 كفا ال

 مان يترم ىوباتنلا ب زكل اق ناذس لبا لهن سابع با لرط م ىو ق لب واجي م كاندع ىلا بستن نا
 نانلعمللا بتسمع لاق هنا هنع هر اوذرر+ نعى شو > دسم نإ لوث نم كنا ثي سل اله قالا وثالث

 ْ وهام ىلن الك إذ قوفامو

 به نب هند اربع نع بوقجن نب ىسوم بط نمثل ولا ىلا كورلا ركذام ناثرع سبأ ىو يش عع أو
 نب لن نب هدا نب ناثرع نب نعم لاذ هنا سو هع هند الصوبنلا نعةلس ما نعدتت نعومزلا نعمز نا

 ثالالسلا هيلع ليما وه ىزتلا قرعأو تدنوهىريلاو عيا وه لسرف للسما تملاةىرتلا قارعا نب ىريلا ||

 . تيدا انه الأ اديز ثرخاكى طقرارل لاة دقو ئرثلا ل كأت”لانلا ناجم نلا هلكأت مل يهاربأو مههأرجا نبإ
 هتداوضرر علوقلالو نوب اتمنلا ب نكمل وق نم هّنقنامل ضر اعمب سيل ىرنح ثمي لحل انهو ىلبهسلا لاف

 بارت ن م مدا و مداونيمكلكلاتاكىرثلا قلع نب ىريلا نبا هلوق نوكينا ل لوأتم ثيدح هن منع

 نول لس ابحتلا ب اص نال ةيعدا لسواتلا اذه نثربالو هبلصل لسعممال نبأ هنود نمو عسيمهلا نادينا

 وا ةرشعوا قنا ني اركذ ام عبسوأ ءابأ ةعبرم | هندب نوكي نا |ةدلملا ليضتار معابد نانرع نمب ام ةرملا لعل

 ها هلكك لذ نم لوطا رمل نان نؤشع

 نط ارباك دركي لو ءارلعلا نم كل ذ ىأ حرم به نم ىلع بننلا انه عثر انمك كنز امنا ىلبهسلا لاقو

 كلذ دركق مدا ىلا هبسنفرت لورلا نع لس سقف هدا هرم كلاماماو ءاملعلا نرم موري و رجدزلاو ىرمانعلاو ىربطلاو

 | نب ميه لاقي نا لثم ءايبنالا بسن ىف عفرين ااًضيا كو بريم نمو لاقواضيا كل دركئاف لبعطسا ىلاف مل لبق
 ظ - ىيبكلا بانك ىعيعملا لك سبب نمو لاق نالخ نب نالخ

 ردا نإ“ ندا تاضركءاخنبا هسنمن ىرشي نم سانلا نمو ريترو -رثعش اى برص

 : بروك ني أونم نب نلا نم ندرضحتلو اين للا اا مطكن نذل نّيز ايلا

 - هنح هيي اىفرم كلام نب نانس نب بيض وه
 ل هرع بآن ل بروم ستى ور بيم# بس ىلا تين منكطلا ىي برص تررطح

 تناوب سكيت وم ةلبلا قع دجواولا ناكو مصار س هلا نال كل نب حم - نبيع ور نيل صالا
 كم هتاف باك نم لور لزتشا مث اصف مولاب ثيجخأشنف لولاة نم اجد ىلع ملام
 - تاع ج نبا فلاح ةكمرَم قف مولا نم بره لب لاقي هقتناف ناع رج نب هدا سبع كارتشاف
 - ةباجلا ىفانك

 تسمو لتشكل اننا بكى ند تدار و تمحاصف سبير ايزل ز كس

' 
ْ 
ْ 



 لكقطلاولا 11

 لب بيكم بأب ييسدل ارك سناك نعش ىظركباو تبر جن انج د تحن ظن ررابكس ان سان
 2( قفا كانو اما لاق كلام بنو ئجلمساب سك ىلا كلبا و ايس لإ

 ارهص ىّدَبس مهلا قاذبرحلاولا انا اماد <يلع «ردا ل سسرللا ل وسرءاهبنانكت ىتدنكاماد تحف
  ةباشلافا ذك متءاسل ٌثنخاف

 لوس جري: مامأإ ىواموهو سس تالف فو لالا لنيك يأت ادري كى نكس
 م"فشمدلا قاس لالبو مزلا قاس بيه صو بيعلا نب اسانا ةعبرلا قابسلا متنشلع دلد الص هدا
 فاو كح بحل هدايرار مرر برص جكس ابادك يي بارك سرك .سرغلا قاس نارس
 مولان اس بيرو ارو تسمو تسب او طابنرا ربا ا ليصبح تورعم تح تسب ى ور
 - هس ربح طا ظبى اهزعشت اذهل لولو عض لان بيس ل اعرب

 تجار ياليت ا مركز (0ليتعشصرا لاي ور صرز نح
 هاب د كروس مان كبس لويمور امكو رسم لسا اكبسأرل جس انقل |رللضعل

 جوخلاب تمهل تنكوركبوبا معم جو رخو نيدرملا ىلا يلع دز | لص دورا لوسر ج شلاق بيجهص نع
 نكأ مو هنطبب مكتح ردا هل غش نتاولاةو صعق! ”كموف ا كالت ىتليل تلعن شرق نمد ايتف ىل ٌلصو ىعم

 وةكمب ىل نيتلحد بهذ نم قاوا مكيطعا نا مل له مل تاقف سان هنم نق تجرخ اوم قذاكاش
 هن ناذ بايلا ةةفكسا تحت | ئفحا مل تلقف :كمللا مهةعبتفول عفف ىل نوفثولو ىليبس نول
 يلع هند للص, د الوسر ىلع تم لق ىتح تجر نيتادللاون غاز كانك راب نلف لل اوبهذاو قاالا

 كيلا ىتقبسام .لد |لوسرمأي تلقن ًاثالثعيبلا جتا! اي لاق ىف اًّملذاهنم لوحتي نا لبق ءابقولسو
 لات مياغلاذ زركذ شلع هد | لصون! لوس سنا ذا ىف هرملسلا ءئيلع لرب جالك كلربخا امو دحا
 انيالثو ا نين مركبا ثعد رجه جيل لنيل ع «د أ لص لا لوس سد |رسا نيحو ىل بيه لوا بيبهصا و
 ”تالص-يلع عطفا نا تهركو ىلصي ىترجو السلا «بلع ىتللركوبا لاقت ىلصي ةرجون بيهجص ىلا

 - ةثمربصا ل اقف

 اى دلي تدب تا نب هاف روت لب مالسسالا مرق ىيمالسال | ىلا ن لاس ٌثرروص

 تس باذمردا لير اكيافكوفو ىل سكى سستيؤاهدارز تسب رطل وركز اعدل الب صدت
 . اونتُذ ام دعب نما جاه نبنماو لول زان“ تأوي لس سراب كسل وأ ىف كة اهو شو بس



 لفألازجلا 0

 ابنك باردا لاهيا بتعامل رعت كي كتب كب شيم

 مكارضأ مىعم يبس ل كيوكيمأ حلا نولضت”لو كام ا نما شلوقرشعماي ايإرف تناك بأ
 ءاحبا ميلك هادو اناره م 55 مثلهاعفأ أوصّصض يب عرمكتلل >ىلام نثبت قلك اذ ىغبسب

 هندااضوتءاغنبا هسفن ىرتل نم سانلا نمو للان ند الفاف عيبلا هب سدللاة شلع دنبا لصوشلاللا

 نين ظر ترص اتكسر تسيدقاو سا هزال |اكتساضف دعو اهترش اى بمسرح

 قلد بسا ب اسؤي برص زان ىدبزدجس مكب اننا كييف كوت تييصو تداش تقرب خس

 ئ اشو تاند ٠ وب م لش لاو ءان تاافو كاس كسر برش ني ىزافم مام لي
  ىكلاسع و

 . ل اعتز شامير ىسوسلاب ويشمل ىرقنملا سيشرب اوور ايما نيرشس )بع يوازن نب اصرف ٠

 لوس بس تيس بيرى م . سبب ترب نيثكاس كسر قره - سس بريول تيك سسأ
 - عتس هلت ياو سوس يب لسا رف ىراف للم ٠ فيلا | ضن انس نوب - ثرط

0 © 

 هه ئآ

 رشابع سرت تبباور بأ كخ ثرزجو ةوالثلاو ةدابحل 6 اهرباز راقت سرب تدب قوس
 ةركت باور تاسآروا 5 يف ىبيزي كابل يوكو يي اديب كح ريو

 لافقو 00 سر اس تبياور ةدجلبا ويف ماعوبادو ماع ناو انس

 ينل قالا

 وروي | مادا هوس راق بس يلا بست أ اذل لوم سرفر رمش ني للرد ما تءافو سس

 لو اىكردد سصقفوواب ى 0 أو ورولا 52020 | لي نواوايودك

 جرمشس ىلا نمرسيتسا ف مترمصحأ ناف تأ هو - اهنعشا شب م/رمسورل تس رمل اص

 ل روك
  اهنعشل و  كنيمشاهلا بلطلا سبع ندري ب زلا تذب ةعابض ىف
 0 نايلون كوبا و رس ىوأ كم. لت ئكوا نوار ياك مدلل وبك

 . ةوبد بث س لكبير اسدكنعرش !ىطر شرت اء ثررطعر دبع - ست ورلاو ىك

 ربت - تيس و وجا لك رو ل اسووؤاووباو كروم كثسرع كش اسر ارض راى ط رش :

 + يحك ةدئيس النا تأ ًاءاهنا ع ايضاهتنا نختةتطعرما نعم ثسردمروا فلا كولا

 - بالا ىف انك -أض وتب مو يالصلام لا



 كقالاوجلا 6

 اءضوبقمُد راه ض ابناكاو لحن ل نرغس نعمت شك او تيكر رض . لائطا

 - هيدا ةجرم ىفاسار كر مسا قلاولا ىلالهل ا محازم نب كاوُضااوه

 لرب تسماثا حاج ليت اقوا فلم سير ول اينو دق متو عز - لوب مادا سفم ل ؤمنم بكأ

 تك 2 ب

 0 يي

 دكت ٌيدهأ ع قعبرما نعبر يسقتنلا او نخ لس [رفئيروث نابفس لرب ابو هادا سيريس سا
 نخااغا .لاقو سارا ىهرغ انس ةيشؤكلاوو نزيزوه نبك آ- اذثمسا ماما كايضتلاو يجب نب يعلو

 - ا. < ايلرلذ لئتساقن سينا كاهن اًقيعض ناكناطقلا ديعس نبا لاقو ىنع ل بعس نع

 لك تاو بت فو كت دالو . بل اسود ليث كلان بأ. كن تاصي تدفموكل وحب
 ش دس

 -”ةبلا ىف كوبل ءلوم لن ةلنشم تانو لابس
 ٠ . يورو تولاط ل ديجبن رق - رش رشامي تسولاط -

 (السلا اوبل حني بيونقعل نب نب اينب بسس لس كس سس وتوم ل ناكر قو اصف تسول
 تول اط . سار ات نوحمن/اناكنلا لح ضعيروا هش ملا لل لوشن سل كيك - تايقباسم
 تروبانو سمو لس أرينا ح فب نس ان تريك ياسا سس و كابس 2 ماد باسل

 لضرب لونه لف كاي ليتر بس تنكر لتدااتاي نيب سون جال لباد
 لاقو -ىلاعتدّددا لاق اخس سدس اىلاص ِتايقإب كمال اهبددع اور ابو ىلوم توب اننوو - تن لنك
 ىلبوم لا ك زن اشم ةيقبو كير نم :دديكس ,يف توبات مكيتأينا هكلم ةيآ نا مسن مال

 مهيلع ءايبالار لص ميف لسغي ناكب هذ نم تسطةنيكسلا لبق كيلا هل نراه لأو
 | ضب سنا تت يديددا كن تس سين بجدفلا/ حس لّيإس ا بت ولات ي مالسلا

 لوم ءاونشيب ل ليسا ىنرعي اهنا اك وكيلا مقا يكليلو تسب نقلا متكلم نس
 كلا تدع هاثداب سا كسءاهاوريك ”و رتل عدو لا لك ثساوجزو هلي شر اشداب حس مااا لل
 ينل امولولاف اوت ناك لاتقل مكيلع ب نكن ا متيسعله لاق هس سرج أرق - سلك
 مل لاقو - تروا ليصل صقر سيجد لرق -ان ءانبآواناسايد نم انجرخأ لقو هلدا ليديس ىف لتاقن

 - دبلا كلملاب حا نتن و انبلع كلما دان وكب ٌقلاولاق كلم تدولاطرمكل ثعب لق هدا لا يس
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 كقللاولا /

 اقر كك لا راسك تسول اهرك سرب تليضن |( سل اضف بت وااط

 كا يكناطعا لس تولاط - مسرع وو عن ةكل او باهر زب باجوبوفوو وات يحلاص

 برش لي كشطلسر وهاوكس ارو يردد رك الكلى اهتس سالب اكسر كل قولت سول ايي ص خت

 لاير وأ اكلت ت و امن سس أت اديه تن ناوجو تق نا ج2 ماليبو ٌرادركب اصب كلور

 كرب تاليها اروا اوك سوؤ او حاج اكل ىبار اروا كارول 5 /ارول ةدعو ابا لس تولاط ف 2 انج خروث ك

 ِ اور صو سولاط ةكوببومج هدابرب تيسر رار بل ارسا ىب 0م لاس لمواو اركي

 لو ارك دعرإ زفر دامو عنك ساو كملي واو تطل اروا رول ربك انتقل ا

 كدولاط ناكةمركغ لاق كم ؟ىتياهنلاو ةياردلا ىف نكن باكذ انك كود يبش تدك وب هربت نسا
 -اًناتد ناكمتنم نن ثهدلاقو ٌءاّقَساكام هتريوريص لق اي

 تولاطاهنف ميه ناو مدالا جاونا نم ةغاّبلا ليم لقا م لئاوالا قضا م بانك و

 مارالسلا يلع دوادنش ىفاكنم الات هافدافطصا م تالا ل لتكون, » ناكل مسا ىنبل كالملا

 - رول لاو فيس تولاطرب مم. ص "هيك ما) فراعم

 لب آلا مارت بيلا ىوضاح هذه نكي نمل كز ذ تبنآ اي - لاحت اجر لاو واط
 - ل رو

 ئئاارعولا تنكس وواط .-. دّردا هجرس راكم ىريهلل ىلا ميلا ناسيك نب س وداطوه
 , نبك اصر الضف نحب انرابكسأ 10-5 اركي اليوم ف لإ #راشماب كدر 3و

 تراكشات و فور تاو روم وبا ورب ابو او سببا ياخ نشا د يلوا نرسم يدي

 لص تاور نيدماومكو دايو ن'ءورمدرب اجورشا بع دعب لس بأ سس بآروا نو كت يبادر

 ةرفلايداد ورك بتنافثااكر اكو روثو و ضو حالصو كسداياو تلالجو تنث كسأ

 تاور ترلاو ثيل قازرلادبع ١ هاج ىؤنلا بيز ىف ازك - ندين سلع ماع
 تس وب عالق طبر وب سعر بوأا هيما ماب ارغ ىف لصبي سوواط ناكلاق نس

 نم غيف ىقحمّسأر مفر لضم يلع جف فترم ناسليطو علب ماذ يبكي ف دجاسوهو بوب
 ..كلزاميإا ىضمو هيلا ظني لو ضفاف لاق «بلع قاسلا ذافرظن جس مف هتججاح

 ءوواط ترظحل ىلا اههنح رد | ضر سابع نا! لاق سلع لوث ارسصرو بوبا ابريل ان ءاطع

 - لب تتاًيصفتل اوحاو لاوقا يآ م مان رسص م/ج رايلو الاد نط - ّيّتِلِب لها نم



 كفللاوجلا ا اال

 را ٌكاوعداذ ةةيشخ ىبلقىف دجاامإ فوقك تسون كاد ح ٌندداط سب

 ا ب ةعّربايوايكت فو ةويراوسىراوم ل دواطرلاو تراضلابكول ح ٌسوواطوربا ل قرأ
 اني ىلا ناصبسانتر نط كاف نيلع ك تجند كرضن نم ازه نط كنريهألا لإ ايد منركا ص

 ثم ةيلش فانك هل تتم نم ناهس صك تحري اهو سرك ساو دهر روا - نين رغم كلان ككموازه

 اةدحا نا را ثنكام ارفق ساو ابوسدو هلأ ياتب نس لو اوك تك ذل هس ضخ ب ب تقوب ٌسوواط
 لاقل سيم نب ميهاربا نخد جوزي ىح تاشلا تانك كنرركاار فز - صحا ىف هاني
 - مجنون خم >لا جاكنلا نمم كندي امس اوزلا لال باطنلل نركب او أم َيوقُدلوا رحكتتتل سو واط ىل

 ابك .اطع ترض ا ص خالاتي: ساي 0 ميلان اع

 وةروجبلا لييزنت الدال أتيسيتاام سب ىلصي ءاشعلا لصرم نام عب اًسوواطّا مابا ي
 آم سوواط ق ّتصءاطعلاقف -نْعلا ةليل توق وي وو سلا

  لهلاو ناههالا ىفق لاو للولاو لاما شكى نمرحارمسهملا كن كنيرك اهو يرثكا سو واط .اهّككيرت

 نحاتى ل ل اف ىربق ىف ظناذ ىنتوجتأ اذا بارق ع كعب ليسا تو ل تافد ل سوواط

 نيش بجي هفظن نا رو ضعب ىفرجخاذ ىدزل لاق نوعجأ ميلا اناد هلهاناذ ىنَتدجو ناو ىاهت ها

 وق اوهراعب سكن و لك اص نو شادبج  س كت رايز بام اب بأ د وسلا ةقو ف ىأرد
 عملاقف ىل هللا كدا نيل سعامااب اكل سا سال يل شت ايه ريم يس كت دابع دال

 ىف كلر نديم ترأس سنس /ند تاك سوواط  اعدا ذا هطضملا برمج ناف كسفنل

 ٌئشك سنع نوكي!ي ٌيفاخغ ىلاعت ,ّلدا ضخ لاق مم لاق -ناقفلاو لدزلاو ل يحجلاو خاموسلا اذه ىسلجم

 رو نايفس كسفنل تدّكامسانلل كجاو الايا كؤوخ رم نش اوه ءاجرس كجرساو ىنم تنوخا

 ثان هلع يطن نا نيس أين اف (عربس مهىمقىف نونذفي قولا كا نبك "م لقال اكسوداط

 ناو مهلا بست ءالقعلا بجياص ناب لارف كسور نر كتعصإل عب نأسإبا ل بسأ -ماينالا
 ةياغو ٌّةياغ يش لكل ّنا دعاو مهنم نكمل ناو مثيلا بسنت لال بحاصنالورمهنم نكئرمل
 - كفل رسح ملا

 كت افو - لد/ لن عرفو كتان و سول لوب لم 7507

 فوت يس سررلع بانك 2*1 او تشو

 ىتحيليإز اهفريسلا ممم اّقبب بلاط ىلا نب نلعب نسما نب هذا سبع نحل جا لذ مد | قفل دزملاب سوواط



 لكفللاولا ] 1

 هفلحزم وأ م ندعو ىيلع تناك ةوسنلق تطقس تر لقلف وإلا لاق هلهاكى لعرب سلااًةضاوربقلا مَ
 . ىوونلل بيزا فانك قكوواب رز سلاش لب تولت اوؤرك تارا

 اي 5 ادن اكن هازل ٌةضعيولا ارددكتو عي نعش اوم صاور نب "ني ع

 - سروكب ساس كس ديل ايش
 وبا تينكى ما - ىنعيشا رم جربزللى ساصنالا ةبلعث نب ةسفقرس نون كلتا نسعوف

 تس سرقعلا للا ايقلروار اصنع دلو نش اس تك الوا كسور نرش اع - تسوركولا اب ضاوروبا ايت

 . كروم سىزافم امل يىدب لي
 ركل لولا هونضشم ىرخ ف ب 1 بع. .ك بتناك مللي اسال دكار وسو

 ىتلارسلا ليا تح دنا حا ل نب هلا ربع لل عز لاقل سلا هيلع ىبنلا نا دج ىو. سئس أه لو ين

  هةكرالللاه اتت

 1 ارفض باخ مالي بك كبسروب لاو يب 2 اور نيرا بكيل كتساور

 دلوسر”يعاوطو هدأ بعلو طل عاّصح مننا كدان هل لاق رذاذ لصيسملا نمارس خ يناكم سلخ - اوُسِلجلا

 ل والا داس توسع هت كورت سدوم سي ليقع سا ركؤبك أ د تيكر ات سك بل

 ل ك2 (سيلاو تبيفاعرر يل كسا لوو كونا توهبأكي كروم س سم ارش لا نم قع

 ع مش يروا لو اوتيل 0و و ل انمار كف بأوت اند

 اببزلاثت نفت عفتاذ نص ٌقرفغم معبلا لأسا ىدكل

 ١ نبكلاوءاشصالا ضب رجب 8 هجم نار عى سيب نعطوا

 |لسش سن توزإافغ نم دارسي لَو َنَكلِلعاو هم اذااولوقي ىتح

 ةرسشتن كيارو اتوبركشلياس كثو 1 امكن ىف ردح ريل اس 1 و

 باو اكيأوت يرث هع تيار كيررد ى رومي .تذي 00

 "5ك ينم زكا كميقلام اذه كايف يقل لق كناذ كرط نهب نش اكسو ترك بشبم تشو

 مرمتف ههبسب نخل مثارينم هامل افايين سلا ىف كنداو لاقف سانلا ىف ةطلا عمم مث لف ىتم لسفلاف

 ليش ىتح لّئاقف

 ةَمرلا ديل ئشم هنا هس تيبادر جم” يرعاش تردد لياتح لاشي ماس للبابا
 أرق اذا داص ٌتنكن ا هل تلاقناهل عاج تألق تاكو اه لح هتمالذ ُهنأرها هذ ثنطفواهلانف هل



 لفألاوجلا راو

 هس ندا سبع لاقف نارقلاًارقياكبنلاذ نآرقلا

 انيبرفاعلا ىوشمعاشلاٌ او 2.كزكشادفو َّنأب ترش ؤ
 انيملاعلا ترس شرعلاقوفو يح عاملا ٌقوف ىشرعلا ناد
 انيمّنسُموْلاِلا ةكفالم الني كنف الم هايّشو

 - هرفن "لو نارقلا ظفحت الت ناكو ندع تب نكو داق لص نارها تلاقف

 !//9 يكس شم بث رم يان وعرف تيا بك. تعش و عرق لي شلع
 لبخ هب لح جرخا هس لبر ياصا اضن اح موو لبس يشم ارز يسرك سانم م واع لج جا

 هاناالوسلدعانكل اق ةيما نب ناوقص نع يربح نب يزين حلاة لوك تياسنم هفّيصمذ اهلا ||
 نمال( نمل( ىل مااموةوقشلا خلع بنك 3 نانا كلن [لوسبرماي لاقف رق نبه دءاخ ل ينتلع درر الص

 كلاي سفن ىلعتبإةعنالو ّيمارككالو كل نذأ ال اقف ةشحاؤريغ نم ءانذلاب ىلن كاف فكي د
 رك شرم سا ل جينا - لقتل اصمم ىلا عت هدا قو نا او هّذلا ليس فد اهبشلل ذ اذ ة/كلح

 أذا يلع بتكوزلل اوربت نا ككاميال ةضرحسل لاول تالف تب. امنع اوشن مشتمل اع
 ركب ىلإ ثنب سينما ةشئاعىه - روك لس روم كو روا زل اري كرت نا توللاوكر حا ضح
 ليشمل او وان تاذو نامدرما عب ميس كابور ما مناك لاو -اهنح د ذدا بم نيب دصلا
 نامتيزاسنا هراحجلا تبرع ب جاحت اهل وبق مالسا تو ساس نيك شاعر ضح - ىرقاولا لاف ىف
 تاما امدح بابك بجاغ اب لبق اسود ع ترب حاك اكساس مالسإ للى 2 كوب

 بج لوم سس لاوشءاباروف كب باج سورونم يدر عب تروج ىتصيروا  لضا لاس
 ظ - لاسر يؤ بأ

 يس صن تس كبس كيران للا ىرانى سكوس سكن مالا ةزلصا نو
 ظ اور ا نايباكل تي لوا
 دوا رادحلاض عينك زي مورد نى دره ورثثكش ييواعا س نتا سلي بالاك بسكب مذ

 الاي رريلع قلعنسا< مب نير ورم ثيسداعا سووسوو رازبوو لكس كا ل تاس اراعلا ض جونع
 - لوو فشمل مابا ردا ىرافتييو مسرعا نيا كرلسو

 .ك دكر جنط كسك سل اسيف فلخي اهرب سيرا كل يراك كعسو لك بأ اوس



 لفاراوجلا ل

 ء حجت يوكل سآت ابمدرس اكمزلسسلاو ةولصلا يلعن تسافو تق - مامي
  انكايكىقوركمالسلاو ةولصا الئ ب وك ىب يروا مب
 ليداك رزقت شنا سألك ب جو كوب لانو كاتو ساري مال دمى رش

 - ان سيمبل سو تش وك جاوا لاب خس ظن وب
 - لك بسمىلام اكتساب توالت يتوب لزان ليتك يي راب تا, بأ رق
 لإ لوسيل سس ا لوس ضيلغ كرشدروا ملت يليش لستر لوس ةييجابسأ متم
 .(هطلاوألعلبرثلا لضفكء [ضلا ىلع ياه لضف سورا ثيددع ب ليا كسراب كءسسأ- مك

 8 2 لإ كرش لو م انه بأ ث سو اماىكتس ردا هو النك سا

0111117 
 لزائس نأ س مرا كي اج اغني سااحتر بمنى إي ماقتم سار وااو تقو اك اهن عبلين انت س١ ||

 - هيل كك يري سما لك هَ ترب تبا تلبث 1 بال وزر اون لب رف
 سرت ل اسوإ ثنا تيرضص ]كويك تس لاس و تيم لف كروب كك تروعل ريد تش كد

 . سكى وسل |
 <بغفسرا مشاء ترصراهءاكل وقس اروا تس لاسوو لكي كيريششلا سب برن ىتح 2 اوو

 مناضر د ثمار كل حنس افو كا سأ .انخسور سم كرب هزاز تيل اسود ليث يسيل ابدل

 د لوم نففو لب علا تنصرو ا ىل اعبي سدر شاى كيرلا هرئانجرنامم -.نيسكو ىف رم نسمي يفو لوب نب
 نبا ودرب أح مال يوب - لفرط وملك الرس لوس كس " . ثكشا لسع

 المشمش لا تيب لن ترروك رع يارا كاس سما ةءلاو كاسأ قود لاس

 ليتل فس مالم سيل ساس ىتي رزين لارا كور كسب ب نيكول ياعرب تالف
 ٠ كتر اس ش

 روض لمسح اذ بآل يس كال مالم ٍ رس بأ و هد بسك بد اهسروا مور جب داك

 تاه يلشم ضرر بع - نإ تدر! كم السا بلو شعر اصلا سبت نثر مالا
 لب دب . كلما ىضرف يارس برقر وا حن تك وم ىريقر كر وا خس كك سس دوج اوان واب تأ
 ل سو لسيما

 | كنار كرهت سكرركرا ملم هت تسرب كاد سس ترب باكير كر الع



 لفالازجلا ظ 6

 تاس دل قارا و ا . كك ركع اب ارل ى سس لاوحا نيمكرشنتس و: تركت صن

 : فلل نكيىف مزال ركن سنك ام ىتسروط حلاو لإ ًاروازاوأى ايسآو ثا تا لسمو كونو ى اس

 نيببو لاق مهعم بف ّتباذلا ىف هو ليللإ أ ىف نال ىدانيفلس ىلع فقي ذقب نابع ناكل ات كاضلا نع

 -لايما ينام خباذلاو علسلا

 بالبص لوب تافو لي رج دلل ضع لور وا نم هاد |" معمول 2 رونار

 ثمام تك( ليلا - لوى ورم ثمر اعا امو لاك بأ روش ”كي ام ينقل ثنو لاسم ورع

 طا ذا ناكدنع,د ادور نا تسل راب لدرس 1

 .ةيفانقسأاني زب ميلا كيلا لس نانو انيق اني كيلا لّسوت ا ايجتمب

 هوبا( يبس ىف مولاوما نوقفنب نبنلا تأ مث اىض توك غل ناكللامع

 ىنعب يضر ىثيرفلا ثرراهل نب ف وعربع نب تون نتلارع وه . يراك ريفت/ى ذا[ >ةايمارقفنأام
 نمرلاب سم ا اربع بع اب ورئدبع م اناس ب ثم اه ليو احيدقلا ل ببابك

 . ليات ااو تاصوا لس اك
 د دلال ورش جراسا اس دك أن أ أ ليئمالسالا مفاسد أ و

 . ايكلوبق ماسي بيغ لكن برس رشا اسلا سس عناب نايك, اناث
 - لإ حليو ورسم و مش أ ثا

 هل ل كل ل علقو كن تماهش لشرح اس لياوروشللا ة كا بأ 4

 هلا ترض داعب كوش د نيدجامعوراصن نس اسكر يور يتفاوكيسأ ل بور وات تارفرر قم

 - !دابرفيلخ
 بش بكور مأو ربى زاغم مامن: سرب بحاصروا سس سرر انررجاس با اما

 .ات ان اجت نسكب اه مايل نبك ترج تس
 رداو وحي تسحر تأ ل انا بر فسملوب وسو و هورس مالسلاو ةراصلا يلى اًسداس

 ب لصامو رق لصد توخي يلد بصور لعب احببت
 عا سئل و تاياراب تبا تليد لا بونوإ لاضاق ةركتسا اقرصوو ير تسب بأ اناس

 ظ - هكمازأم الن
 دايما ديما نوح ب كيلا دبع عن اا يمدلاذ انما



 كفا لاوجلا ظ مما

 كب مرد داؤ مدرك مس ءالىالغ يدر اسد اع قيل فص برا تلاه تاور لا و 4

 - ين شنوا ه٠ .ربج يف تييوحك .. لضوإ لارفعيم يضر انو رازم مرعب
 ِ 2 2 دما اضل ايوو ايرث ىرك اسرواكر دم ود هد اير كدب نبي - اسس سمات

 كات و سشافو - فلا لام جراب تعيب قعر رحب نينم هللا تاهمال ىحوا ىزمللا فد
 رياهص ٠٠ تس لري لبا تفو سانا يراد مم..ركملاهصورريزب سس لا ريدك كتم
 كت يصر لكى نيد لشد للف سيئوحكرازب هوالع سا .ايللس حازب ف بس جانبه نر
 اكتم همي سسشناو رين بمر ىري ى يفت كوس. ازوكيا هدرز تس, يكيئ يبا قت
 لب لولو لوراعر ظن يدك تشاو نوثاف سيت اوي راج ك بأ كير ابيل رعق سولو
 ل ا هش وب نبا ل ىو ت اح لاراه السان ب تءاياور .تساتل صح ل اوستن لبا م

 تنبت ددعل لاس .. حس نربادم تاز شاى نر توكل بكاس نيا شيسم شا
 1 بأت قو بأس كاوا د سوم نثو نم عبروا لوب 3 مط تافو كيك ب لوم لع و س

 ] - لاس
 وباوه روك لاك ايب كه يف لاتقول هيلا نح كن وس - تكس نكرر شا ع

 عنببا - سس باطلا بس تشرنمأمناكورلاو كاس ىنعس لا ىضروُمعَت نب باث نب سحب نبدا سبع

 يرسلون باك هتك هير ىف بكي رس تك زرجا بركب أ سماه
 ورب بأ سته لوا مالم تن لالي ىباو كرد .ايارفررقمن_ طويلب الي روضح
 لورق ىلا رك اسكس دع شدا مرر ل وم اكوا وبر ل ادعا كك ب( ليدي لرعا

 3 . توب كوثرم
 - ىلاعت هنا هب لّثَمو هيذأو هنا عطقيو لمشكسيو لياقين الحا موب ياعد نيممناكو

 أ ثوب للاعت ىندا ىف عّتجللا هل لأقي ناكو . كل خ كب ساضكلا لو ستشساو ةشاعد ىلدا بادتساف ||

 . - ءاصالا بييزت ف ىوونلا لاقاذك/ تدوس لاس مررت[ كت دام
 وه _ نروكاب لي ضاوم يك روا نق لدط منك ك ا توملاوهقف تلي عطار 1و ظ

 كش اون ل موي شملاو مداح حته اند صم ناكل وبا - مني ع هذد اصلا لوس سيح بلاط ىلا نبانلع



 لفذناونجا ٠ ا

 00 | ىلا ترب لومثاروا سبير ف انعطات اب نردرسا تشيرللاث ةرلاو

 - اهربق ىف لزنو يتعهد | لضرلدا لوسبرآهيبع لصف لوب تاهو ىك تلتف كدلاو كسك يكن نك
 - سن ييئابر كا نرش ريبرا تافلظوا هرشس ور شكلك اس رتوباو نك ترنك] لم تررنع
 ٠ _ ككل مالسالا ىلانمقلاسلاىاربانو عاج سرب كك

 لب لاش: ةنكروا ربو ضعانعردا سدير ض ضعبلا نع بس تال اكد يل
 لري تاب سا جسام ادلب سار يبتسم شنان نيللي را ريب رف وال سمي[

 راو الابر ط لال سايل لس ادعس < تاأنا لي لقادبب كس ادتبلا .شةكرغ طل
 4 سرومالغروا "راع نيب, لوؤمارف ةشوازآر وا ”كرغ سلوق وعدا لكس كوكردا لإ كولا ني

 دوا سلس لوقاكووسالاوبا - كر اساه ضع لوشلروا قير اس اكلت الحالم - سي

 طويلب ش الشط تف كتب . قتلك اسر ل وفود كب جابك وب مالسسا تنتو سا ذرب

 مامتاوس كوت كا سو اهنيك وكر كنا ئاوو ددا سنن بركاء امتياز رفيلضانب ا سرمويك

 دوك شر فيلا نا سب وروثشلرموك آس مالسلاو واصلا رى نم كونت وزمن كح كرش يب ىزافم

 ٠ ْ دامت ايو

 يب بسس بكيان ع رز بنز ب اسك عيطع بيو ] تسعابت بلا
 لاضفا بأ نيوز !هروا ىراجي 9 ردا ببسبلم تس ١ "تس لان ه0 مورد تبيداعا ّك

 كلحاو ىىبروا ب ينالها لئى والدا ع هت نضل تير طحر بو اوا لك بأ شر سي

 "للص ندا لوسرم لاق سس فلاش ثيسدع - سراب سانت ءلسلس اكوالو | كم السسلاو واصلا يلع ى نحس
 لوقي مهنم ل <لافانل ماع ندا لوسراي لقحه منا ىفربخاو قعر بحب ىف عا هّذدا نا *:<تجع
 1 معلش اهضمرر ا 4 بأ - ىلمركلا عا رمهنع لد اوك نالبسو هرقل اور ةوداو انلث كيذ

 ١ تكلا تافو لير ذولي سعرا يملا ور اضمر 4 كثار كراوأار واس #0 كريوباركتا

 لاس ب م ضع ل وقنروا لاس باسر ب[ يأت قو كتاف

 تباري صفحولإ وه ها كدا مت ترضع يي ىواضيرييضت - لع شاك ]

 تم ترق كو لاو لكاس -ىنح زد ضر نينم ُةللاربما ىو سعلا ىشيرتلا ليفن ني باطل

 -2 اهنسلي تبلل اص اميرات يسكن مس يشق نشا . ير طوم لاس امس ليف دقاو تدالو كس

 2 ك2 وررفس وساع تال ايل كراكنكر و دصخر عت اذناو سيب مك اروا لين ل وكت تورس



 لفلم مم

 . || رو لوورم مله - لج مالسالا مرق : ان تار تور 1 بأ يدع اي كسل و السلي لال مالسا

 مه ضحبأ ان بوارعل كل وثر وع الاسر وا لو ورم اسف ضل وقيروا تت سال مالم بآرعب يل وتر وع /

 امضؤوس حول جرس نيجلرما سعب رعلشما لاق بيسللا نب دبعس نعو رع ور وعااروا لورد

 .هأ ةكم مالصإل ارهظنوسأن أ" لاوه

 تولى وام الساس هلال مس السا بأ ست يبوس بح 5 اهل با سال مالما كي

 درع ارك نارا المماس د اردا كس اوس للقب روف دسك كسل مالسا - لول مار توقو

 اوراكل ارسم اكلاتي سراء ني اب ًارواوك ب لأوو ِ اوب عرورشرلب اعلام باردا

 مهالسا ناكلاذ سنع »ندا ىضر دوعسم نب نع - قت تسرى تسماءاو تفالر تربل نأ
 ملسأ قحكثيسبلا نقض نا عيطتسنامواتشيأ لقلو ةحر هاما تنراكو |[صنهنرهتناكواقفرع

 ولبس .مالسايلعىن كل مالسا سس لاس ستون بك. ادي ضفاب وكرت ىحوهك انشا فرج
 ْ -ابو بقل اكقوراف

 ارا تسود مر ودافسماب واف رية فس بطي يس انزو ترشاو رك اطيشا هس عروفرم ثييدع
 نب لاق فالك منع هند الص هند لوس يبو ىنيب ناكت ملا اهنع,ذد ضرس ةنشاع نخ كسك
 ىلع كل ىفقي نيل لجر.كلاذ ثاق ؟ جبل نب ةريدبع ىبأب نيبضرت ١ ؟ كنيبو ىنيب نوكي نا نيّضرت
 ناطيشلاو يلع هند لص رد ل وسد لاقف م نمق رفد ىف <ثملق ؟ ب اطل نبرمعب نيضرتت ١ لاق

 ضقا ماع «لد الص هدا لوسرملاقف ءابخ ميلا ثعبف عن تلق ؟ركب ىباب نيبضرت ا لاقف هنم قري
 لصق !هل تقف يحلم هند للص هّندا لوسرم .ملكتف من لاق ؟ ندا ل وسمايان ا لاق ةزه نيبوىنيب

 دصقي نث تل م اكلاق وام ىو ئفناهنم لب يطل ىجوطلف ريركيولا مثرف تلا هذلا لوني
 ىبن ىجنع مرل السن ماقو لذهان حام لجشلع هند لص لاقف يقلع درر لص« إل وسر سصقيملا ذا
 نيف قيس افلا وهو مبا مت نأسل ىلع حلا لج دّذلا نا السلا ىلع لاف 202م1 -د ارغب خيلان ماري

 ظ ايكيا يماوكىب أجب حس بس  لطابلاو نيل نيب عب هلا
 اىراكتهسمسددا ريق فشسرمب د نو حاس ثييواما ىدرم أ. لبس لضورشع شايل

 ملعلارراشعاهعششب ب هذركيؤ يس سال 0 انهي بأ لور ياا دوا

 زابوااي/ن اوله يعوق يكودا اكتسب جذر نعش ابر رسم تركني رروط وتم ش اوتو راهم
 موا دويتو ويترو ابرك لوكضبا صخب از - لوب اكتب ضرلا 7 ارو ب عرسي رعي ع 7



 كفار |رو

 اكركتسأر لهل ًارسرلب اد أى كركوك كور . ارا كسرباب حسرككم و باجي

 | تيأس لاق سنا نعو - اينرلا ىنانَّهَضرِْ ناكدلا دبع نب ةيطزعف _ سوم وقنوريذ ايس
 نم اه ارحإ عقر آرشععب سا ىيذ ناكر ص يش ّنا رخو هيَعِيكيب عوأتر يقفل رخص يق ىف
 ئ 0 ىلع زد | ىؤ كرش ا لوسرس نا ع ننانعو ات نر. ل زان رق قب اطد كلب كك اومع - مدا

 تميل اهريخا ناكو باطل زب مهو لى با, كيلا نيلجرلا نيزه تحكيم لجل رِعأ هللا لأق

 ئن ىرع ناكول ميئلعش لاصدار ال وسرم لاق لا قرهاع نب, ةبقع نعو  ىنصزملا ناس
 1 0 ٠ ظ - ىلوزتلا واس . باطتلل سرع ن اول ١

 اناسنتا/لاقو ىلن آف نرهلا ىف يلع دز الص ينلا تن ذأتسا لاق ىنعرب ضرر غورعو

 كئاعد ىف ىنا اب انكرشلا لاق تيا ئس ىفو اينللا اهب ىل نإ ىف يام ظلك لاقف كازاعد نم كلاي
 ا هرونم تبوس هل اعتارشا رك م تبببل اطدك ترو انهت سأ ىرنمزالاو دوال ياس

٠.0 
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 نك قري "مس لورق ل ولولا دف ىداب تير انعم لباب جو كي . انرف بيص' توا
 : كرب ورب ش باردا نيكي ت ضد ا ليزر ياسا همر كف لعشت

 هس وت ابدى ئزوك وفاه مريب زم ل ساو ايان سوك نان سسج سوكر - اهترف اكى رجول لولا
 - ىلع توحي نيرادبع سار فمماف يا باصاطجي يل كرفيلخ اقتن نس يارب كرم تام
 ل كك 9اس اها لكس ىبرحس 0 هور و كلبك رعس دربال لل تع

 ب مكراونا زورا كلاب تافورلور 9نرز كونج سور كرو لسووز مان صرير ورب تيلآ ْ

 نس 714 بسأت قو كس ت دام تن كوالا روا ءانه لاسا١ تفالغٍ ير كك انفرد باوك رمل

 0 00 كلاس
 .ةكسوب بقل د ورش او رب تعليب حس بسس نيمار ما قاري لونا لس هزئاف

 ل مالسملا_هلئى بحبس لوو يش اوني لبحر شاء بع تش اههتستيلوار ليس ليي تبي اور تبي
 كسا لي لاوحا كسر تع اشم نكي شاد اميين م يعاوك ا كسير تضييع اكد ننرس لعيب كحال

 ءافظر بلا. بس لوول شاني جير تش اكتتسيلوا نط: تكن يقاس سرك إي
 »مج نيل ةريلا ىو - سس لدا ىبوك نشأ تتضح يش اكن ينل اريهأ بقل تيلوا لب
 | نبع ميلع ث ع اهبف لاق تشنالثوا نيرهمشب لب لبق نيس ىلع شجن ب هدا دبع ثمعب سنع اشلم
 | نينمولاريداب لالا ؤوّمست نم لواوهف نينمئلياربمما يع ,ند | لص دءندا لوسرم ىاومو شب نب هدا



 كفار ا

 هن وطير نينم ول ريماب جالسإالا ىف ىهست نموا مهضحب لوق كاذ انبالو نع هد اوضيرتاعب ف
 نينموملا سسرعم نمريم كا دو نينمؤملا عيتكربما أزه ّناوا ءافلذ لزم كل نب مس ملا جالا ند

 ىلا لسرما ىنع درر ىضيرتب نا قف اذركب ىلا ةفيلخ نم الو ا بتكي ناك غنا اجر قف ٌةضاخ
 و ةعيب سنب دعب ىيلا ثعبف قارعلا لها نع [مرلأسي نبرلج نيلجرب ميلا ثعبُي نأ قرعلا لماع
 نينموملاربما للعاتأ نوأتتسا الاتن صاعلا نب نع جوف نيا الخ دو تنير امرقف متاح نب ىدع

 كلا نباملاقف نينملاريما اي كيلع السلا لاقو مت ميلع ل خذ هسا ادبصأ هدا واتنا همت لاقن
 ّ عسب سنن نبع كل لب دارس نمُلَدأف نونمؤملا نحن وريمصلا كنا لاقوربذلل هرخأد لا أنه ىف

 ”نينموللريمإ رد اربج نم نيكي اص نئنيحو ”ةرجش نب ريغملا كل نب هامس نم لوا لييقو ٌءاح نبا

 تابت. يروي لابي ككرسيملا لل وح تلنولشسي نعش أون سلام نانا
 وكب اهلك نبا نكمل سم ىررب بنآت يوزاكيرود#ج . واتس جرار لأ يراصلاا لل اص تاكا نبا

 هاجت ثدع لكس ويجي مان كم اسامى بأ ٠ ايكو شرب بكراك
 تنال -ىكي ارفف ا ناوم نيبا كس دعرتس اى رو بان مالسلاو ةولصاايلن نك ايل

 ]  راصالا ئاذك اوبل اقتنإس دعش اطر براعم

 -يئرولن سس نايبكيوفعلا لق نوقفنإذ ام كنولغبدو تأ نعش اول عروى يشم
 ميقك شرب بسربج لع وك يورو ىراصلا بأ ينعي ررد | ىضرمإ بجنن ليي نب جوملا نيؤيو ه
 . ير اتشي سا ضبلوا نى ررب ب [ض سلا نع. م تاتا سلو ىردب كسكس سراشع
 "بيا ةرراصربلاو ماري ورم ن شا بعروا يأ تسود يمت يع ا بأ ناس لشراصلا ثاداس
 - تنجو ىشيأل قل ايار يكسر اب كيس 2 بلل سو ضلع كس ترام - تسون فو نب

 1 امترطح جره سونب ليف كيس امالسا ساضنالارخأ حومل نب هرج ناك تسكت ىلا

 اراب لي يكيكل معن رع ؟ تس نوار اوس اهلك يبل !لسوضرل هس تاور
 أو ايارف كيوب دياب ل لاير وطب ل مالم او: واصلا يلع ل < ليتسب وو نكمل كتسراورس

 بدالإؤ انك حوت نب مي علل ضمنالا ريس لب نحيا بى و روج نك تس ل لذ نمأ و دا غد
 عم ابك راصلا ضع اب اكرم و ىرسأ خلل ملا

 انيس نوجتت صاشم لاق نم. كل وقل وقلاو هذا ٌلوسرلاقو

 | دوسا ناكنإ هاهنم هلأ 2 قلاىلع سيق: ّنجيلاولاقف

2 



 كفار ما

 اديس نا لسلاب خدعل نحو 2 د ىثعل يب بم ع دوف

 | ىلصرر ال وسرملا حدى بهل ذة داتقاىلا نحس شيم كاي مق باقم كالا ا بأ

 ىف 5 له ىلحرب ىشما ىلارت هللا يبس لأى تح كات كا كيرا هلا لوسرايلاقد كت هَّ

 ىثفارا ادا ىفاذ لاقف بؤلسلا يلع ىلا هيخا نباو نا و ا

 كال م السار هيساكن بى زان سمكا نإ اوايب بسببي زرقا ماس كيب
 ناو نكرم وب بج هك ةررشو لب با يما وجار تسلا كودك رك بكل

 وكرر / درس دحر تسإ هور سلاش كلير ذاعمو ور ذ اهم سب كس بأس نكي كاسم

 رئردا | هل [اوباري سلرنكوتءديلي لوكا عل. تلا اينو حرك دارج اوكت سا ع

 فزع سي يلم كساب لعدن دين تاكل 10111111111118

 لضرب. تت ظيكوبابا كاني كودك ل ودازب تفتح سركيس سك
 نايل ركب يسأت ظاطتؤياوت بس ترررفو تنطر سدر لاهكردا ىو لال يك كس تيدا

 1 عراب عكر الواوا هنا سرك تس سولت ةةماسلا 2 نوناوفوكث ا

 انمار تسسرأا ل 2 مكر دا ستكر 1 بل واح كو ىلستسلو ي كتبنب الو رع

 هس 200 ات ننووعو اهسارنح سس و م انور لماذ الار ]

 نق فب طسو تاكو تلا نان تفكر 1 كددات
 تسر اهعّضن ند وانلاوم نيم فن ذأ اي - مال ونل باري ةك يرش

 ىرسآزيلروا - مآل نيبضالاو نيرلاوللفريخ نم متقفناام لفن وقفشاذام كنولشس لوب لزا 9

 وفعلا لق نوقفنيا ذام كنولشهو لول انوكتسأ ل اوس

 رام رطح  لوروكرب س نيقداص قدك ا توما ّئمتف تبيان اي - - ثم شا رات
 نيرلاو كحاروا بأ _ققشتم للا ىاشلا ثللام نب ىهأع نئرمساي نب سا بوق ري قاصو مش دش او ظ

 بأ [. كسل مزلما سم تنقو ىباسإبا ٌبيمضورام لح لب المالا ىلا نتبادل مالسمالا بق

 كك عرب نادل موا ازيك سل 22 هه

 ضر ليهم هّمأ أاتو بيهصو باخد لالبد ركل همال سار هظأ نم لوا يس تيا اور لرب اج
 وتفاصو اتساع د ستين تنشف كيبل را مالساوكنيلو كاما رع



 كفل رت

 ل لوران ص ئااصخ
 0 "املا ىلا نفل اسكن يدلاو حاسد 0
 بم السر لع يش ايو باز ارب نيكد نرش ليدل 111 ا ايان

 2 . ةتمكرعومناذرسايلا اًربص 2 ارفوتركل باز تاع بمول
 وعود لاو كس اللا ىف ويت لا ىذ اهك نقف لعوب اوك ديمسرلاو كبك ذأ ْ
 رك رامتل شطب زموباوقى لور ىداش رس لس نتمنا ذولا يمس واو نكي م ل
 مان

 بيرم النفع ثا عدلا ام ندأتس قة بأ 4
 هشاشمللا نايا نما اماه نا لوقي ليتلع دل اص ندا لوم تعمل اذ رعي و بيطملا
 لام قحط وسطه ىي ىف ابا تروق ىكرنش اى رامبو ادب قلل سلا . ىجأم ناو ىزمزتلا ىجخإ

 نيبأكوقحرسأي نيرسامج نا بيطملا يطل بابجرم لاقف طبنياع مند ال صونلا لتزخمد ا اع نا ءاج

 ىم دو هلل ناجيالا طلتخاو سهرت ىلا ينرظ نم ان امما ملم نيا مس ىف هئامبا ىنذ| ةليغ ىلا ييملق صخنا

 200ج تيبلخل ساو نك |
 جت تيا. جسايورإق تاع كل نت شاركت واع عسسل. مالسلاو جلسوا 2

 رتالسوضةكرامع .يثررافاقلا تش فيلا او تاخر تاب ىسكر ست كرو ةديلو تول
 اناطضنبا مهلا امانا داعم رفح لوريل اليو تبيان تضن كلي قرم

 ظ - لوا ثرح نيل عمم لوز برا عّميأ ىو هدا ضبا

 ىلا هريس أتخا (٠0 ن يره هديب أ رتنخ مايو مم: تكا نع .اقوان

 اكبر عزز تصصاخ كنك افي و انفو ل توزن متم ايوب ابان
 انكر ٌزيقعار سسسراب كس الن نوى اصيل جاوز قلل يابعد عش اوف و اعمر بس ةئاسكس
 تاو امن رج رقرضورجمالن أ لو ىلإ للا هس دانك نمل افلا نسيني

 كما امال يدخل ياس اجتمع كن لانه

 سس وطخ تناك اي اور وا هانكوك ياي ل كرم ثوم اوك ب تسافالتا
 للعرس 50 لس مب #نأا داع بويصتو تيناقح لدا تضم

 ا + ثوم ةيكيشل اع ل ريو اعمروا تك قدّس ا تراه نذر كرت اوس



 لقلازجلا ء رسم

 ا. ييغانلا ةلشلا ليا يملا خمعمذ الصد ال ودنا © سور - ”اغابلا ةشفلا لمت |ًءاعن ا
 بتنام نيف أت نارودلا انج -اكوب دود م اعطورخأا اهتم ارو لات داوم امل ملل لع و
 كوسم فترات اور لصرم توقد كبس نس اا ارسم ل نقب ةسرغلو اهرب

 زكا ا ملا فاق لارا والا عووا بس ل تيس بنل ككورريشم كريد وزرع كل

 موا لاق براقلاو ثلعتن سفن يخأ دا ثاعفل اهي ىضن ركنا 2 ناىنع كاضس

 ,رعبسو ان الث ناك نيمو 0 مبرطل لع شصنرت سال جلب تعجو جت النور ١انأو د عركلا كهتتلالا

 نإ وقي يلع هذ نداوصي الز تمل ككييضت مدل ليقن كوضف نبكي ناكر قو ينس

 نمىأ) سارع ىدان مث نبللا نم ديم اين ىلا نم كٍجحأنرخأ قيود و نبل توه: ن يح ميرشت لارشرخا

 ةملاعلا يا تو ييزجتو ارح ةبحجل وقل بلا تاس سول تنير نامل تفر ميلا (تيملارهس رش
 ظ - سانا فريال تاق لوقي منيع هند الصد الور تعمم

 ناكب بل ف هقش أص ىل ىلععم لئأقو ههرس ىنحسمذدا ىذزم تنباثن بيحس ديجي الو

 ةبيغابلا ةئفلا مام لتقن ل وقي يييلع هنياراص,زد ال وسر ٌثعم»لاقو نفي فلا نع ىلزناع ا كللذ لبق يعنزخ
 ْ هلالأقفرساي نب ساهداًئيدع لتاقن فيكص ادلب دهلو امل لاقو نةبوأعم عم ىنع ند ائك عي»لكلاوذ ناكو

 تاكول ةيواعم لارا ليام ما لنقل قىنع را لكلا ذ لتقف انعم لئقي و اثيلا وهب لابن
 05 اليو . تيب لها ثالأ ةرشع ود ناك جلل ١ ذ قرال علا س انلا فصند لالخ خالكلادذ

 الالات كرتىلعيفسا |امئت ل مفساام توم ضضعلاةوهعم ةلئاقللو ل عاصن مرع عري نبا منعا
 هيلع هد ااصو لد |لوسرم تحمس أرجل اقو عزف وأم ىلع علا د نب لخ>رامت لتشاهد ظ

 هلام هانم نا كلوب ت فلز ىا تضحد قيواعم دل لافف نئغاسلا ةيثعلا |, ماج لتفن لوقيرلسو ْ

 و لمنع هنا ىضر لع ناركذو اننيب ةوقلا فح بلا اج باص ١و مطعم اهنا يأ ع سىفو دجرخا نم

 ضدي راد نم هيبرخأ نم لّتفامنا لاق ةراكن ا ةيواعم عسد لو ثيب سحلل اذهب ىنح هنا ىضرمزنيواعم ىلع
 ىف نك هجر ١ نيبحة زلت نذا !تمئلع هد ايل صورا ل وسرف ىنع هدا ىنهس ىلع اقف لع كل نب

 هنود قنجلىلا وت ةيطابلا فلا هلت ام اشي دحر كلم كم ١ ةيبلدل ةريسلا ىف لاق
 هل اوهو هنعاطو لع قارنا ىلاوحرب ناك شال قدام ارثالا جاتا وهو اهمدس للا ىاةنخل ىلا -سانلاىلا
 ' ميفو هع اطوةةيواعم خاتاو ةنعاطو لع عاب ا هرعوهو اهببس ىلا ىا سانلا ىلا هلوقو - تعاط بجاولا |



 لقاراوجلا ش ظ رم

 لقد مهلرهظ ىذلا ليوأتلاب نيو نعم ثوب اصلا نم مجاهبف ناكملزآق اهمذ ناكىتلا تفل كالثكا

 سب سعي ليوأت نحل رصام ينل ىبذ نسال ى ند ةنكل ”يغأب تاكناوتيواعم فو مضعب

  ىشاتنلا «باصا

 سارع ى سهسإو لها و سيوركب ىلا ىدعب نم نب نلاب او تف ١ يروه نفي نح نعو ايمان

 ل بآل ب تسود نب لكل والا ترو بن بفشل نعشلا تر امك رشح ىزمزلا جيغا
 ] ل اسمي ٠ ور يو - قتل اسال اسرع

 ناكو سو تصكل نم بست وو اا - سيلا يدمر السما لالا تس بسس ل بك اكن
 مي أس بش بكس رماه بح -ارق صبس ئجبرال الا ىف ىلا تن دذد اًرىيبص خب سام
 ظ ء امتابكش سكن اك

 | يروا ب عرشأدتملع امتالادل عمنا لنطتاولاق تيار افردقلل نيشان تقلع
 لي ماهروار قلل فحل الم السمما ىنعنزاعغر ىرماعلا صوحجالا نبت يوع نب شال نب ةقلعوه

 تقأ اوس اس اب سرك يلا اتاتراماع .هكتسراورسكسم وق با ىنيا وود . احتراق تحمر ان ب

 بانه ثالاهكروا لوب ريب سكت دك شالم نيرو وا لب ه دبس مقالا م احروا تالا
 سيسر اذ_وكوع تروا .اميرومْ برب برع مهل اقضي وا - ني وداي تسجيلا سرمد سمح

 هظدورازف بطب يدع اًنانزو رش واود ضار كوبان در يراكلا ح نب تدار رن |
 نقل نحرص نبارك واود كس بردي كل استايل - كار تسلم: كلاس تروا يدرك ر وظن نمر
 راق كامري او تنك اه لحا لفي و ٍي لشسأ م ةلكو ادم ناحفيريعبلا ٌقَبكْمك ناو ىلا امها

 اور رثر مدبب كال مالسا قلم اهناتلرعش ليات هزل قرع ايروا حس كرلقسدا .اهتي ف ماكمرقلع يطعن وا حت
 اون اوك يشار ردع نب نرصترضحةرعب الالب اثابا

 كسوب ركوب لعارايل قل كىراهرسري نا لع تردصوتى ل باش نسر تك هريس
 ”/ل اهو يقلع برضغف ليغطلا نب ىهاع نب اتنا اهكرو ايم اركأ اكثلا لسان 9 نر دع ماش بابا

 ظ ْ - لساوعجرفرماعبإلا ثرعأ ىفإسا
 -ضروأ ت كك ميرا ةربعا سانلا هناي كلا ردك شاى و وعسمو رسايل ئعل ” لع

 ريلي ليما تدوصوم لا ءّذد ا هجر ىفوكلا ىعخللا كلام نب هند لبع بس ينق نا:ةتلع ل روب ىه
٠9 

 ل لا ا رق 500 : َ
 وعسر الو كاعكو رت سين يرمقلل للامم امرا نادوساروا نو كسب زر ناووسا أ لب



 لقالاوجلا لرسم

 كس ةووعسراروا لون يطا وعسل سابك دع عراب ضر قل ذعو ىساف ناطسو
 عراهس كس و ريو ىو نمسا اوى لبا تسب .تس افلا كر اهب نموا نبل امك راع

 هاجسي

 نيينابرلا نم ةهقلعز كىعيبسلا نحس اولا لآقو >وعسم ناب يشب ةمفلع) يشل هاربا لاق
 رلعو لص تافو قل ”لدوأي رهو هما و دوعسم نب با صار بك هقلعز كى نارسلا نعسولا لآقو
 :دانسابرلالن سبيس اريل احا كسر لي ايولا يلع م وباظفاع لوبي ضعبا

 يلع ذا هصنلا بارصا خلي ةقلعت ات تنك# ّئن “يلج ُثلق لاق نايبظ ىلا ننسوباة نع

 دبع نب نيل ربج نعد -هنوتفتسيو ةلفلتنولاسب معلم ل ال جوجنلا باي ٌثييآسلاقدلسو
 ةمدعيو عذرقي قلالي لعأ الو يشأ قاام ىنح ردا ى ضر ةرعسم نإ لاق لاق ديسنيب نب زل

 لوقي نيف نبةقلعناكو وكر هلو منا قب لاق اني رقأب قلع ام داو لترا لبعابا أيل
 بلع قاف لا ليرد ةرعسم نب دّنا نبع ناكم نالتقلاب توصلا سح ىليا ل اطعا لاك سشنتك

 ايبا اقوا هه: ترالطو اري لالا ىو طين: القل طوإلا
 ةيقلعناكو . ةثم» جةبا1 فانك نارقلا ني مناف قئاو ىلإ كارذ لير لجرسمل لأقف ترصلا نسح
 فه بيلجو مغ خر فروهو ةقلعإعنولخ لياون اكلاق ع فرس نيب يبسلا نعو سنك :لك نقلا خي

 لتي ناف كعم ساخن لسن كيلا عمة جملا لخ نتالأ قل عل لق لاق بيبزب نا نعد فييعب
 داو ذربو ”ما دنا كنتي + تة قلع تامادو ةهقلع اذه لاقيف ىبقعأطو 0 هد نأ ركا ىف لاق ؟ كنود وهم
 بي نيب لها نود تيب لدهأ ىلا جري تقلع ناكو ضم هيرع موقي كاكدل ىو دب ىو فحم

 هند ل حا ىسأ# نعى مفاو كي ٌىضرم ىف مزأرجل لاقمتا ةيلعزرع مهل دارنا نحو عضاولا كلنب

 /6:لقققلم ع عهار) اكل ملا, ةقعران لاةنباع نعد ىداوُكض عب كُقررب
 ىّندا "ل[ للا غلف تمم ان[ نإ وسال ةيقلع لاق لاق كم نب لع نحو رك ذ صئابج ناف تبسم
 اوقلغافرآرلا نم قزانجب مجرخاذأف ةيلهاجل ىنكييعن نوكي نا ثاخا فان مجال ىنّش الف ٌثمانا اذأف

 ام هظفح ةوقف لوقب ”تلع ناكو َنههف ىلب يما ”كمن اف ءاسنل الا ىلعو لاورلا رضأ جري نيحبابلا
 ثم هدا با عوفر مر ةعسم نبا نع يقلع ىرثبو ساط رضوا ةنقرسو ىف ميل ظنا ىفأك ٌثاشاناو ٌثظفح

 نمد ىلا مكاو دا لابع هل كالذي وذو نعى اًضياو مٌئازع وت كا بحب كد لبنت كا
 كلاعبتلا وجل



 - لفطلاتإلا ل

 ظ كو ما وقفنا ام نوعبتالثدلدا لينبس ىف ملاوما نوقفني ننلا فرسأ دون ناّيْغ

 نعانلاءضر ىؤملالا ىثررقلا صاعلا ىلا نب نافع ن بن اؤعوه .. رولر سس ضاومئكعيوروا شى
 مور : ران لمد لبكي يح اصو اسال «ثللا:ةطيلغ بأ -كتيزبركت شب درا ماثاكؤلاو

 0 (نيرونلا وذو يس - ساس بارت (لسطلا لوس تن ريقر

 ئبن ىتشب جّوزت حا فرعي “كو ىلا لاق اوم حاف عا أ دعب يب حس نوي دازيحاصوو ل

 ريق يَ ,تباقذ سمكس ران هاء ايا كرد فز رزغمو .اوبرقعسس اكسال ررقر ارا - ريغ

 توشك ارجل كسا ٠ 2-1 رس ضروب ساجدا دينو[ بد كىرواتكلا ١

 ] .اونافتنا لب مش كة دؤنكم ا, لش مدي
 دور نال لي عاردا ميلي رانا بي رم ورم ثيسواما ل رشم اوك ن نارك ع

 ضحك يو ا كلاس و رع كد تسود ييشرلة اسوا 19 كو كرعمت أ يوزن ألا ليا

 ١ 4 كأس ور سب شب هس لاسا» اني تيد لت فاض 2 ويطيل ساس 308 لام مم

 لري بقانمو لاوحاى صان

 تير برق يميل ترو وهشدح بقلك يوناو ١ كَ
 لايران ني :ارج عاكس لولد ازج اسود لكم السلي 2

 مكسب

 7 قف ككاو دا تو لكباذ مالو لإ ليو سلا ثم تلا

 لاقفؤجرف ناعم وركولا |ىعمو ارح جلع مرد لؤصرلد ل وسر عص لاق سا نعىر انجل ىؤف - كسار

 - ليبهشو نيّرصو يبن ”(ك يلع سيلف نكسا

 كسك تارك العا كبد هرج بت مالم يلى ككهدا ارث م رت سر ْشصع اا

 للا زا لج لاق كس سر انور دوا تسييااس ل شضواوساني

 ٌضام لاق قيام ىو - ىزمزنلا واس ةزهرعب لك ام ناز عىل عام لوقيوهوربملا نعل زاب يلع دَّندا
 ل اكبرواُثرا 1 ه١ كل كو زك باكل ب تك بسن وو مانا - نيترع موملا سب لعام نامع |

 تك دفعة
 دكا نم نايتعر كعب شر يجد دن ترو لول اور تسيب ماسي ل مى 2

 رك يفد يي الشتر نعاس دكر نفت يكلرق نب كاس تسمن نرل



 لفلاوجلا |

 حاب بضف هاوس ةجاحو هد ةجاح ىف ناقع نا ميشلع نر لصون لوسرسلاقف سنا نحو . كت كك
 || تنيزنلا ورم ستنال هر بإ نماٌريخ ناثعل ليشرلع هدا ىلص هدا لوسر سي تماكف ىزحجلا لع ميري

 نان اضيق ٌكَضقُيمْلبا لعل منا ناؤعايلاق يع هند دصرردا لوسر نا ششاع نحس دواس

 ةدتف مجيطع لد اطص ورد العد كد لأ رقت نإ نعد - ىن مزن كا علي اح ءكل قال ذ هعلخ ىلع كودارسأ ||
 - ىنيزنلا واس نائعلاّمواظم انهاهيف لّئقي ل اقف

 رزأ لب . كك كلاو كرك عر هد اير تسب م وأر لد اننا نروا رك كيب بأ .اًهباَس

 : ظ كم أو ّ

 هس لبو نحل بيرترتس اوال وفر وسد يجن قس نينار ئامبك_انماث 7
 _ قل اذ ويكسب هك ماكل 50 هل ماسي لبو ثور صت للا

 ناتع نثر ف ىقيفرمو نيفين كل جلع ىلا لص, دل وسرسلاق لاق تف ط ع . امان ٠ ٠
 - ىنمزتلا أيس

 بليل وزوا هت راع سبك يطا تل كك كل ادي كرا دايس ددارز تب ارش
 عيجرتالسلا ىرلعونلا نا ليوطلا ثيل ىف اه عرثدا ىضر حش اع نع نيبو هك تركو بأ
 - كت اللا نم قيس جر نم ىيقس (١ لاقو نافع ل خد نيح بايت

 سب ديال مال ىلا جال شو لطابلا كتيب ملاومااراكت»ورييضنمو رشحت كاع |
 ةعح مرموللاابلاب نابع نوم . كور الننبر يب وطلب . ليسن لاا كسا لس عاش نيئروك |
 تاربعو 120م ؛ جريسقتلا اذه حرش ىف ىبافنلل ب اهمشلا نقحلا زيينلا لاق بسام لاشطنارورب سو
 نجم ا/ ساما سري زافتليدو سيحكوإيىيتسارردا تاكاري نامي هأ لع ناشطع نذوب
 /سارردعشاونتىامربقلا راتب . لبلاك اهجور نب ناديك شدا عروسا نب كاد يعل احنا دبع

 ظ _كامايلظ الر للود بس كش |

 بسد قانع بسواد س ناب كن مدي قح تكرشلااوكت>كو تي -  اًرع
 كيمو نانع دوار تأ قكوتتكىسا تدرس اى لبس مالم ا دى يرتد يئاز تبا عضال

 هس بكي رظعان ل يصف[ صم ربت تكن عش اىضرشم سس بانك - لوو لزان لب سي
 رص باب قار ب رشبو بطل اواي اح ل اعنا ش ار صل بسس نب كلامك راف

 قى .ناشرسواي أرقا ناشرسواي تاهوعفئأن هل لوقب ناكو باهر ظلم مب | نب عفان



 نوب ادد هلسرعبشلا اغلا وا ل ثانوي امس - 7-2 ادب صفرا اه كتربسو اتش بلآ

 ةراؤإ نإ ؤتكشير تا تردح- ةكووندبرر يسمي صيف ان ترن نب كح
 ضل عا بعلو اتسعاشا كت رارق فا ماءاروا كك يماءاورءا كن فس الل آان هرب
 ل كن اروا عش نحب تاق سف انما نب هلم هت ترمافأ تدلل _ مكس الصف ءادطل عيترد

 رواسي صم ىتادوروا تسوس نر صمم رب ميدلمم ابك كر أس تراث اوعارا

 - لوب سال ضطعبلانع
 زواق سلا عت للا هزع مل ا رضر سابع ىنا لوم جوكورش , كاان كئاعر مه

 كك سيب با مقلع اع عر .اىقت م يقف لضم نيد زاك شدت لي بيرم لبا جسريرب ل ك
 بأوا .ايكرامسنم شاى ولو و عمو هريرسولاو ورك نكباور ني اد هو انثوباو س امبذلإ اكس بأ
 ان نم ٌتييأماذاو لاذ تقث تمركع نيعم نبا لاق - ايكع امش رتوش ننسى حش اح

 نع لاقو سيول سيعس نب ىبجيو كلام ديلعركتأ اف او :قوه متاحوبا لآقو مالسلإلا ىلع هيف ةمركع

 ىلا هل ىؤس ىقهيبلا لاق ميف سانلا مل كتيو هشي جب يحب سيلو للا نم مهل علإ نكن اك سعس نب
 تيلاروا مالك 7 انكي ربا سرع !؟لم و - تاذللاو ءامسالا بينه ىفىؤنلاركذ ازكملسم ندد

  ننسلاو َنإقلا ىف عبو لكلا ىلجرب ىف لعجي سابع نبا ناك يكس ارف وخضع _ كن تعب
 اف تسبالإإ نب بيرج .لوهسذ حل يصف اوما بكي ايوا يطرب اظفأم

 لمان يركعوٌريجن ليعسو ٌنهاجمو ٌشسوواط دراطع با مهلثم ىرنع عنديال سنى رذح عجبا 28

 تمركع لعجاره ضنعام نايف امل اهرتشف “لني أ نع السبب مريسغتلا نمركع ىلع نايقلُي ريعسو هاجت

 ىلوم ركع اذه عت كريز نيرب اي ليل ماهل الخد مثلاق ازكى ١نكانيأ تزن و ازكى انكتب تلزن ؟لوغي
  سانلا لعا انه سابعنبا

 ريسقتلاب هلع! ةدانق لاقو ةمركع نم ىللاعت لدا بانكب لنا ّنحا ىقبام لوفي ناكر ئبعنللا نعو

 يفد ير تييدوطن نوف دعصا تح يلع سانلا عجاف ةديكعانهيع ملف إس ف بوبا ةمدكع
 لاقو |ًءانيد نيتس هنث بيحب ىلع سوواط هل تسال بضم رجس كس وداط رلى يك
 لاما ديد ىوتك ينال تايعبا ل اهني ش اوني سابك ربا -ًرانبد نيتسب ماعلا اذه كى رتشنالأ
 رو ايفس كساب ميم امو اال ور تسرب اهيكيش اى نع اكن اركي رفروم ارب مكى كئريد
 لهب ءاطع با ىف كايضلاو :مركعو له اجو ريصب نإ ليعس نعرجبرسا عريسنا و نخ كك كسك يانرف



 كقلاوجلا ارض

 >4 لخرب لجرلا نباسينب ةمركعل ثلة لاقداسىا نيزيزعلا ربع نع اهو - ؟كلشام مجةرلدلف نكت لايضلا
 ةمركع نو سم نب لببعس نو مبلع ضقي م هْفكزط اب ى هَّصَق لع لاقدزلا مسا يبن اخرعبصا ىو
 اهزقعف اهلا نبش عرمالسلا اههيلع دؤاد نب قاميلس ٌتاَعَشَملا ليل تناكلاق

 اهنع دبا ىذرةطان هيلع رز |لصئنلا عزام لات مثّدحةموكعن!ىفدملاييز/ى اعد |
 ًاهورثنف ءاطماُو أب لاق طؤ ؟نم يوثو ٌففيلأه ىشح مدا نم داسوو طه شم اًريرنس سباهزمكج ام ناك

 ليقتلا ]4 لحورففلا نم عم يب سيلف ةرمإمللا تلف دف نال ناقل لات لاق ةمركك نعو - تدبلا ىف
 نملوقي ناكو . بهذ نم ٌتمَّكلا ناكل ةضِن نممالكلا ٌناولو ئسلارياحب نم لَنَا ى سبلف

 هالسنالا سآساو س سا شن لكن لوقيو ى رم نجر ئسىف ميلا كلذ لزب مل مك نار غلاو يف
 تاوراانلا لاقف هذ انج تبرأ لوب نياددد ب تيب تافو كةزعر يلع اشرد رك نسل نادل

 ظ لوب س اقل هلثطسسثراثو رشا كرم سائلا ساو سانلاةْفنأ

 اكعابرولا .ىرهفلا مثخ نبا ىلوم ىثرفلا كلا جابر ىبا نبداطع ىف - امتار ماطع ٠

 م نيم ايا ورغأك تفالمن كر نعيش فيل ن اع تنسرضح لس و ررام يرابكن يحب ند لعباس لأ 1(

 121 وركن باو ورك باور كباو سيكي ربا تسجلرا لاب <, ك اى لب 0 ب ك2 ثوبا مسلم

 ءاطع ترضع ءاري هدانفو يمن ل كو ةيركتيس اود و وود نيم اك تسب حبلا - ياا رش ا

 هت تعسر وأو راو هنسال نيل شت ووموم مبكر وى رن 77 ةدابعلاثكر يام يقف كسر 2 ريس

 كايا ذو تكس كروم لبو ابدت يكلم رف بارت يدعوا عت فرو لكس
 ااا ضاع جرجا ذك جس

 ناتمنذ مثركذا سنك اسك نرمين يرعاك بق شهد جا رنا ىنتر سييرا
 - ىاونلل بيلهتلا ىف انك حاب ىلإ نب ءاطعلالا سمانا تيا ب ئاص جال ن ئه أي نما ىنب

 اً”وداطوواطع 2ث الغ“( اهت ءثدا نعام كعب لطي احا ٌتيأام ليات راما
 ليي ءاطع ناك جس لئدبلع ضرما له ئضراوهوًءاطعت ام . نإ م انوا مانا ا

 سال ل نب نع لن لكك سرج لَ نم لوقب؟ ءاطعناكو  يؤل سنا انيلا لّمخي ملكت ا ذاف تمصلا

 لطابب رملي نمسح نيس اعبس سلحلا كل نب هداك البس ىف ناكنلاو لطابلا سلي نم سلا بشع

 (ةوصت فيكو لدن فيكو مول الط سلجم لاق ؟ركذلا سلب امءاطمل ثلة نع ىرارلا نازهوبا لاق
 - ىرتشتو عبو نْطُت فيكو تت فيلو



 كالا م

 تلذذ نع ىوارلا لاذ هيلا هند فَنالا تارتم ثنالث تبرماب تبرماب تراي طق نبع لاقام لوفي نأكد
 اشي سام اذ مكيرب اونو نأ ناميالل داس اي دانَمانعمم اننا انّ سس ؟ نآرفلا لٌقرقن اما لاقن نسل كلذ

 زاجقلا موبايل كس ساطع نشكو امان وانبرس ساوبالا عيلان وتو ناهس انعفكوأنيوددانل ضغاذ
 رولا نيرمت دارس سباعلا ىلا رظنلا سب هتك تاس الع عرب نبا - معمل باوقيساف داعبملا تلّلاككلنا

 ٌلضفاام ايكو ف ىلا اطع- لهفاذ ةفرحة تشع كسقنب ول نا تمحطتتسالا ءاطنمل لاق نظف
 ليللا نم سيل ِتَفَمانَ اذا لوقي ناو . نيرل بز علاوهو ٌلجوز خذا نعل قعلا لاق ؟ دابعلا طعأ ام

 ظ - مهجرلا ىاطيشلا نم هنداب ةرعا مولا كتبا هللا مسباولوقن
 لها نم تلق كندا نبا ني لاقف لم تت اطعم سكس ار اعتاد فيفعرا ما

 ؟ ندا ٍبانضالا ١ نم لاق مهن ثلق؟ اهيا كورحهي دوق يف نيزللا يب ىقلا لها نم تنا لاف زةفوكلا
 2راطع كرر شح -_رؤلاف تشرح ءاطع ىل لآقف بن. نب اذحا فك لول فلاب نمؤرو فلسا كسل م تالف

 ماا هع عرتسلل اطع لإ هاكر ف لوو د سو كت هن باو يل !سرفولايلهل س لاوس

 ربي تدماماو تلالصو نمو أطع _ءاطع نم ثبب لدم انارتازبكا سحا نيعبااتنلا ف سيد تسل وقاكئفاش
 ٠ لوب ملغ سمت انو تن 51 شم

 | و وهج ضلاخو لبلا نم هج نغلق مصقلا هلذ [رغس ناش الا دا !لأق هنا ءاطع شر غ نمو
 نيعلا الص تيجو: عن هون نيعلا هون نايا ١ لاق كنا ىوونلل ءامسالا بي نق ناك نع حام كرب غنم

 3 0*3 سصصحل ال( يبعلا لعب ةالصالورهط“لو "جت الاه لصي بجيل

 نب مخرجين لفغم نبوذلا بوه - يروا نس نيماش جرن شاف طخ ثلا دع
 لواوش تسيب احصا _ يسمي او دار وباو نيلادبعولا تين وول امص سس - ىف دما يفؤملا فيفع
 أ ضمنا يؤم مل ع هر لص دا ل وسر نحر تلا ٌناشغأ مهرس نتلطذا لوقي ناكد سيح
 أ| نتزإ تا (سرولاو ظودر نم اننا بك. اانبرعك بيرق رجس اورد العرب ودرع نار

 و | يلون ميلعمكلعتا امدح لكل ةمهتجيل كو اما ذا نب نلا لغثلو لوب ل زا” تسأل ابك

 يشارك تر ضعت تلي يدا /!سو كاروا نوففش ماو ليلا اًيزحعمرلا نم ضيفن مهننعأ

 او دبي ح بس ساوتايك لح لاهور شوه بج. اعتاب هيب كهيظو ينال لبا
 ىراختو مريس باردا يلم قراها - سائر ندع ماس لكس تل كاسكو ذوب

 لإ تاف م شلل مس سورصإ لو ص ٠ جر تاغ و راهسالا بسزتى ىووؤنل 5 انزل مورس



 لوالازنجلا ”

 _ منيا, ضم جر ةراضإلا ىفازك ل اري وز احر اه تشى نط زر بوبا باطما تسرصو كاس

 ةلرهب دولا نب مداعركيوباوه - ركل كري ىراضوريسفت .قاقتشاعر مد اعىراق
 ءازقلاتسم سورقنو ىرانز شار م اعرمابا - نسا نبنيكق نبرضن نب كلآم نبني ند ىنبولوم |

 كرايتماروكبسأ يعيسق سا ح نوبي اوق - نما لسسإ و و هن حام باع - عير . قت
 1 كسكس صزلا» كاينداب ساي: ىراس عام تاتا سيفا اركب لاء ناش
 ماما ثلا سلكت ترا ص ب سا لشرق يارا < ىف امو حرب ص تياورب ترا
 دين ساتر بكرشادكررجا مالا. مم ادانلاو -سئردانذ لنسب قار سيو ريغ ليم
 نا نيرو ضرس عر كابالا تءايشو حا نرش عشا دعو ام. دحر نات باطن اروا تك

 سمولاو شايع ننركبولإ نع نخاو ليي نب ٌسيِزو ىاسلا نمرل ردع ىلإ نع غر زرفلا لخا .نك

 لاداه نعنووأولا نوكسو مك مضونونلا فد >ىحفل او ةرك ف عوف اير ثساًقالتخا اوفلتخا غمار
 .ح لوما يعول زار ىنحم اكووحب_ ىهتنا ةسفزنلا هلق و لفال(قلا ةيفنحبولا أل هوة

 ” فته نائم كعح( كر بس الخلا ”ةانلاج ل يقو رجل نم: وطلا حولا نإ سانمجلا فام باومصلاو
 لاكن ب ليت كد اهب معا_ بس ماناوولاولا يي ..لمحلا د رقفوأه نوكسواارحبوم ب يف دل نبع
 ظ ظ ا

 ىلعن غل اقوة وخلاوباوه كل لق نو ارفع . 0 وسو للكس زوم لافتا ملم ايا

 رو ةراقلا 12 ص هم تبيزنهتلا سن فانك دؤاد نيركولا 5 أ طخو ثا مساوه اريخو

 ١ نيلرولاو ناهسلاعلصولاو لئأووبا هوالمسوزناساوو تاز ايل مارس لكلا بعل او شير
 وروضشو شد مالا ع بكروا - وكرت بياوز تشات وريؤو دعم نب ب عصمو عفا ني يسو
 لإ نيعسو ديك, نابيفسو رون ايفسورسشو / وي, ركتح بأ اعدك الام عابر ىل يد اطع

 نكت تي اوررشامب ريكو ناين يركب او نامل نب صخعو ناوعربلاو بيش د هرئانو يوزع |
 ةتثزاك تكل ب تاقبطرعسوبا بانيت ين لعجسوا يسكن لرب اخ نيش | ٠١

 نأتي ةكلا لهاو نارغلل اًئراقاَاصالجرسمعاعن ايكرجسا مارجالا لآقو - كثي لح يف طنا رتكت ه6

 شيب سيل تن ىفءميلع قدك الإ يعش ناكو ىنمظفحا شكبالا هةَففاريِخ ناكو اهراتخل اناو تلق |
 نيل ن يتلا لاقواثتلا حا مصاعو ةّقث بحاض دان لق بحاص مضاع سَ رفا مانازت

 لإ نا  ةقت دنا عزز قل نعو *وإقلا فاس أس ةَقت ناكو دقو دنس باص ناكى ل ١ لاقو هب |



 كا ما

 ماس رصلا لح ى دنع ها خو لا صامعاع نا ةتاحالنا لاق شرك نر تس معو فا ميدلاو لسا مام
 مصأع كوسا نم لكل اقف هلم نبا -يقملك ل قو ظداحلاب نك دو ةفثوه لاقي نا هز خ سيلو ثيب لحلا

 ظل دال( يذ نكي ل ىليقعلا لاقو ركن هثيرح ىف شارخ نبا لاقو سب هب سيل فاشل لاقو ظل كس

 5  معأس نمأرقا تيأرلام لوقي حت اب ُثعم» ناب نيركبوبإ لاق
 ىف هناكابققحن مالا زهدّوردعمسأ ُتاعجرضتحا لقو مصآع ىلع تاخد نس اّيحنإ) لاقو

 ملكك ضبا نعت اذو سس نيبس كل عر رساوه و ككل”( نيل شناكوم هردا ىلا وةرس ف باح
 وبا -ةريضإَت ختم نازحنلا ل جوا يف لاقو بي نهنلا فرجا لاقاذك لوب سس تالشعس نبا نعروا
 ثردم لك صك بّىلا سس سرابككيردقلا ”ليلوو سو ودوم ثيردم كا( يد لك باسل يارا ف داك
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 وبا« موو - لوك ابكى ا نرجس كولا لوا لإىواردد تورم نيتسراقدم ارميا .ةلماف

 . كال لصق يا لب انى سا لاوحا ل وفود - فوك امس, خضع
 ثا ردا بسلا شكد كارودلا كاك اضبريضتر وا ما تبرك تاعم اكتسرإق 5لئاف

 و انمار رص اكتس ارق يوصل ونود رع اعرمانا هدانا ماهل روطلانمل لويركزلار ركض ميس راق
 جس اب مولعم

 وب اريغضل ايورابلا ني لشن كعب س نإ بي نب ردا سبحوضو سو ىلاصوال وا 0

 - ال اصص يبد نب برع . جيل بينهتلا بيب نمت ىفازك ير اقلا وكلا ىهاسلا ناترلا سبع

 وباو ىرعشالىييموباور دز يوو وعسئلباوديدولا نيدو رعسو لو ناري ومنعت يياور كن كرلادبعولا
 نيم اهرب ناييعسو رم نا نقلوا | كت اور ح باروا .تبعر 7 ب 8 هرج

 بأ وكى جلال اةو ”نس نيعب سا سبا ىف نإرقلا نترلا سوارا قاساوا لاق رشا ك1
 لس صووعس ا باىصا بأ أ اًيئاعراص ٌمنيْفص ىلع عمربش سس ارف رفا ىلا ناو هع

 1مم ص 06: بسزرتلاىف انك اوبل افننسيريشش اس 9ك

 كتفك أ يسار ريشمأو ازكي ل - لولا ىدسالا سوا ني ساب نب يجر رزل مووت
 "يطور بسن حس تيمامص ل ثباةجسايإب تيب اهناين يح لير س تتطمدلاو مدل
 مست اهو لسكر, ن اوقصو بمكب او فلزعو سآرعو توكنينكيلاربعو رذوب او روعس/ئ رب و َُس

 تبان نبا ىرعو مساع نبى وركن, لاو لدم, نر اهو قارب ح بردا - نياك تسياور حب
 ساو قلك يآ. لج ظفاعو ثيريرعاشو تسرح ا ذكرت دبر برز . سر كتي اورر شاهر ريكو اى
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 2 2 كرؤلو تعيسة عش ّئس رو وعسى زل ليك ليا باج او هزم النئطرصتيلس و عسمبا 201

 كك تس ليس اع عتب نيك لاوس اكسس كني

 ترد ديس ب كوب ىلإ ترنعح بد وعس نبا جل اكتسر اق يك أر كاع زلعشتح كابالا
 لها نمرفو ىفٌتجرخل اق ٌّسز نعمصأع نح بنس لبن امالا ص اسس حب بييطللا ببيزمتت .ايكدوافتنسا كي
 ساصنالاو نير هيلا يعدد الصرع بارحا ءاقلالا ةداذولا ىلع نصرت نا دامو تفوكلا
 نيزاي لأ لاقف ٌضحاصو ّيَسيِباناهن فوعنب لتتلا نحو بكب نبا ثنا ةئيدملا ثم لقارف
 صال ابااي ٌثلقف هما ئش ياىف ٌثاقف لاقاهنعىتتلأس ال( نإرفلا نم نبأ علت ناديت م
 تابت رارق ضع. لاىلا بي زد نم ةدايزب ىقنا آنَغ كنم مما امغاف كحاب ىلضفخا هذا |
 ترف بص ظلي يي لا مان اوك بأ يكس مايرد لري و اراب تنحل بس( ىلاعّرشا ح
 . رف تي نع اع شابتزداكويعجسلارقلادعا دوا ل ينيب تسرق فينو لك لوعغج

 حطو ردب تجميل ىنطووعسارب فواز لاو تسب وكيس لاو رد صودا
 كه كل ار ترق لبي زم سنع ش ا ىف بسكن بل ترض ئؤر ونمط دب كس وب ب ضف
 مث تكد بشت

 ووعسم نباروا سير عرشلا نيل د وعسر السالم ىصرفف حط صلو تسب اناس كايبب ساي
 هع 'تنرادوكزخااكتسراقلرص اممعانا حرطاسا للذغأر كساس ثسيد اعاد لحلف كنعان
 2 وك ب ةدوعسمناروا لإ ف ماركا هس ثلا ىض
 تدم اائاوروا باص ىطر صخب زن النكور وعسم ربا عرط ىووساو رولي بعولا د شيز
 ظ ] - لإ هلو للم

 لاق شري رد ريثكت فل ناكل عس نإ لاقو ققث * هدا لبعو نلعب احا نمسز ناكى لجيل لاق
 - كلاس اغرقزلا - قوي عش تافو كرز ف ضان اك ساق نارقل داع سين ناكربلا كب

 ى سقملا ىرمافلا سبعموب ا ىكملا ىر لدلاريشك نب هند سبعوش ريل جر تكبر شلا نع

 ثالش ل ئر ار رد _ مع كبر لير مكشكم . لير ربسلا .رقلارعارثكن با ىنانكلا ”ةقلعزب خط ىلوم
 مي يأ اطل صبرت وا نبش ىراد واراطعكمزلا .كبر اطعم بأ عب لعد سس ا

3 

 و ثم ومكر ادلا بعون بأ د | لوقلروا .لبك لالا ل 4 إب اراد جن يدق كك و
9 

 وينو سايب لوضميعو تكتب كلا دبع ل امزماوباو باجيو ريزلا وبا نإ قست بياور ريكا
 ربو ندب ن ياو لطم بداجسو عير نياو ماع نرجو بول نسر كت ساور ساب ارا - ترش



 تس دبسراةويالعلان يورطوبا  :ىلاص ثيدداحا هلو تفثوه لوتس( قرعس باو قيم ا نبا رس ل
 كسابرث صر ام نريرج- اضرناكر اقارب شكو سيكل بقلو مثدسكن ا كك مطر كرار عنب بآل(

 || اد وح بس اسلا نرش دبكىلاهتومتتمتس رق جر تكن با ست رف ىلا دورا نأ قلبا هبصف ناك لي
 كسار كىرايمالا ب ايكتسراقذغا تربت باج يس روش كيل بس كرف تدع شاه
 هنا نيعمنلا نعو_ تسر يدرتو ل وقس ا كى ران ركنا نس شادلا سوني ريب بقر شكى

 ركام و ىراصنا بسولاولا - لقب انتل با- طرت ياورو لقاوكجا نب لبي يف انس ماما
 نير لدالوا كس راف لبا نا ريثكك ب ١ دك هريثو ىراق ل كقم - جس إي بوكر تكش اى ير يب نبا
 تاغ ضم :وه تدااو كريشككبإ كك امل سس نيئشصل اربح اهنا ل ريسشل رسل

 كس يباو تطل ميكشكترب ني معا نقاء ترم نوب م لش سدو لاو وام
 نيكل هب لابيردا

 نيافته كتم قوته شر اهلا نبا لكبر فجل ادب تاافو خيران السا - سس جلس تافو لاس
 ىددالاربهددا نب دّذدا سبع نذل تس سين غران ريرل هس ايطار ري بيتار افلا ىف عانقالا باك
 تامىنلا امن اومن وانتا نب اٌناال يلعمت ءارق نيكو الشم سر دا نلإ للوموميلعأإق

 هاككبا ىهننلا لهاججب نيركب ىلإ نم انه فطلغلا لصاو ىماقلاريغوهو ىثرقل بنك نب ردا سعه
 اميهرلعموهو نر 006 كير 1 اهلا عربا ىر جرس الع  ؟لم مج تايفولا ف ناكذخ نبا

 كسر يثكإا - لع ءزداو اذه يمتكإ ىلحأرقي ف ىدنالا سيلمدا نإ نا كلذ ىف باوصلا ناري لأق
 تايفو موسم ص بالا باخ مدد مم صه عردعس نبا تاقبطب سر ظحال بتل يزرع ان كل اوا
 اه 4 عت ارز بسب صو حن يم يعلا _ منان ص مف جر بس وبلا بسم 001١ ص اس حر ؛ كايكالا

 مند - ىربلارح نيدمجا نسكب لوا ليندوبر وشم لتسير ور كر شن ا مرربتكن با - ل يأخ

 | ب اهتشاوت تناثنيبيزو بعكوبّى ا تارة ذخر ر تود اكتس ارق لرزكنبا ةرخأ
 نوب اذ بساسلا نياروا بس ىصريسرياجو يلا و رب اكساس تسر )قف باركبإ
 واتم انين ارك ءاروا 2س امن راون سايق با ةسرباجر وا تسل ص اههكسىلا ت : 2

 هل نعرشلا نعي نام تر, يعكر صخخوو ٌبسساسلا نبا  كتسايكل صو تراث طعس امتكشا ىلإ
 ونا اعليك كم لبارخسلر وو كاماعخت يكرس اب كسل بارك زيسأ اسس سلو رك نعم
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 لرعبسمارقو ىئاردام نبا - للاعت شاامجر ملا بصح دمر سري نري زي نرهام رتل ا ردع
 || رهاعولا رّساريصولا - ناركولا سب لتيثكور متم أ ل دورعشرس مانع نشر ماع نبا بنا بس

 روا اضرب سس باى ا نب ةريغم قرارا عملاق لس بلآ ىدوضولا ريا ربجسفلإ مولا -
 نام شساريسولاو رج املا ىلإ نرش ادبعن ب ليتم ل ثم ايل سكوب ترارق لل اهل درت حس بأ
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 ثيراحار سيفو ف اال يرد اولاو عتس الا نيدلثاوو ريس نبل اًضفو هااولاو رتكش اصر يشل ب نانو رش

 و ءالعلا نرش ادبو يي نيرتيرروا ككل اددجل اه أ أرك ته اور تس باردا - شاعت
 سن قشور هاع نبا ىراف ردا رع هريغو ىريب لا ريبلولا نيرو جر نيرطحو ر باج ندي نب نب نكرلاددجع
 ] ل كح برطر ىضاق

 عر ئض [سكبو اح ثكشا ى ن متسع ورههشروا تس بان ىلا نب ريم جرة يأ

 تال لعئئشاوردلاوباروا تر نعيشلا ى راوردلاوبا ترضع عال نيازي .امسرتس مما لل كذا
 نان ضدهلا لاق . تساي سس تكيطلا فمن مغ تر ضحك طساو السفر هاع نب راد ض ج/ لوفي ءاعؤي
 فز ناكو ريمي نمدنا تزين اكو كاملا سبع نب بلولا نآمز سصيمملا لها سئرلرهاع نب رّددا سبع ناك
 أ بأ روو ىأ ءالإ مشمس بس بأ نار ايثعاب ليرعبسسر و . "قنوه فاسلا لآقو هبسن
 (ال سلام ل تسوالو كي أ .ثييدملل ليلق ن اكو مدلشم تام دعس نبل لاق - كس للا حبس ى؛
 سشوار وشاعزوزب تافو لكاس سو _ قسوم .قوب لاب امر يقل بل اسوو ت تاو ك

 ظ ! - لووك
 ِ هر نانولا نازرلادبع ل نيديلو . ربزتع ناريلو لكل ثسب هزي ال كى راقد اعدل ا لأ

 وارث نشب نادم نيا دجورطرلاردا 2 قش ىلراهبرببماشيريلولاولا سوو روش
 با نيمرراىس_ دلد اجر مايقالاد عر اقل عفان بيب سىونلل نو ددللى سومو! نديم نيكس

 تقع دولا ثرراو تسد اج | دير يجى سا بسظفل بن ولاق لروح بقل ىلا .تس كولاف

 كرو تدك تر ضني ولا ضف د كن سس لبر ىلا اير تكا مادااب سخان بقل رك

 2 ةراربس بيرق دس ىرافن اكأزيا كسب ئج 1 نرلاف'  ترصو 0

 بارق يع كك وكر وأ وريظو لوس[ سرب نابلس اهلل الط
 ةعمسش هيلع ن ]غلا يرق اذاوق وبلا عمس نكن لبق كتدسر اهسو تمهاركب يجيرر وا كك خن فلكب
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 5 ترارقو قلعت اا .جمللطت دال اىلاس زيك وبس ضرس وع انمابا ببن

 - لو لم السلي ووش دس تافو - ل اع
 ل ىرافروشسم ا نشا شاكر يملا عسل لاسم اك اء نيريشبانردمس نرسل بع ئ

 كتب كاين اول .لوروشحس مان كس ارلذ نبا ليوا كك اشرد نبا قراق س سوبسسيإق
 || ناي اوس عبس مج نما كشف بك رولا ض حبان عدو ربا تينكل دما نوشادبج لئرلاو
 | رقم فراس ذرعا نيشان اكد كت قتطساولاب ترداعنر - هل ماا كلوز امن
 : قت سراة ى ارم ان نبا نس ئيكردا ح يق بيولاروا

 2 ام نع اورهو لت ديلدور جن إن أورو مستر نأ قرع زيفلو قرف حلب بسول مك | نرش ع

 بول ار غر زو اورصان ني اروؤاوول | تب بيتآروا- لكك ث يرع تسي اور رن / 2000 ١ ري سو

 ةلذ يحال لتحت مب اوردر بكرا ورهنو شلال نلدمجا كيب كبروا كوبا و نايم
 ققشمرلا ةءسز ولا لاقو -نمزف أ فل علابام ”هببتع نب ريلولا لاقو قود ص احول لأقو سب هب سيل لم
 نبا لاق نكت اتفلاف نابح نبا ةركذو ىنمأرتا ىرنع ىنمز ىف ناسإ جا صمجالو هاشنلا باكو زاياجإو
 ملك ومر زوبا لزق بص لاقور وا سوم اري اكس ارش ازور بأ انم مه بيبزبّلا بينت ىف

 ظ - ىلوب سي اصب لوقا
 (طمئرشالبع د سينروكن ني نا كساهفسلا نما من مؤ اولا رك اوي مالم رشا بج

 وقل. توب ناهس كمال لى يروي ىدوير الا - نو ىلا يوم ررقل لينا ىلع
 الع ضع وقبر وا سو نامل رف سى رو[ ل شتم ار لع ىف جور ونه تدم تان يل اع
 بسن لس . اكرر شبا كسر كل يدب لس ماابي للى زرعبب اهني ريهصت اكس تسبب نادلس ري شم
 ًُّ اعئرف لربك لع ب م مالسا يللا بعسل,” د نا ثعسولولا ثمر اى نم الس اوشا سب

 كتاظاد شلش ريدم. مال بوس جلو ةلرفم السوس اج كائاشناب كسور ونس - اهكحس
 1 بادجي اهكد راسم اروبا يكدي سني ركأ اسك بعاكأي
 مالسلا| وثسا سانلا اهيا هم ةاطوت ين لدا ناكو با نككجوب سببا نا ٌتميعف- ايوب نم كفو 5

 مالس نجلا اولخ لت ماين سانلاو ليللابأ وُلَصو ةاحرهلااولصو ةاعطلا | وهطاو

 ىبنلا ٌثعمس لوقي نعد |ىجم ذاعم سف قر تسراشيلىك_ور قنا مام لى
 ليش و تربك سا بيلو زن رطب _ ندد ل شوراع ىنارقالس نإ هدا سبعل لوفي السلا ىيلع
 تيأس ا جرط ىلا - يبون السمن ساد سكسسمتربككساو نم | ف .لثم ىلع ل سرس ١ ب نمل هاش



 لفلازجلا م

 لقب ردا نبع عه داتساب ىوغبلا جرخاو - لود م مال رس ا بع أب بانملا رع ةرنع مو

 ىلصريرا لوسيرموبدمورمرلا لآثو قا|رعلا ىلا هجيدرخ رع رهن دذلا ىس مل عرجالس نب هدأ ردع ىف لاق
 || سي رطل شميس تافو كيس نو اص لج سمن كل علاق فاما كازن “له كوت اذ منيع دنا
 روا هس للنفس نلا . سب ادد سب ورم هس باو درفم ثيداعا كب نوب سي يس

 تسر ول لريضتىك يذلا ماري دهيشملا نح كنودشمي تبسأ سرح اساربعن بل ئ
 ريدا كس تدع ابجسا كك امص اتناكت تاب لري اى ب اهصركى يضح مارد ن ورك
 (السالاو ا ردقلاس نر بلس اهضاوو خئااد سب سةر ووعي كدت لدا ىف لسحر شبل دج
 ىدامجاعت اوم لش ارضك نب ا ليل جمو 7 نييروم ضع وفل كسور يمس لادم تسع لب

 دب تع امبسإا باحسن يس ماا لئن و تكل نيفؤم .اهتاوبب عقاو ليحل زا
 و اس مانالماقتهسبا ني الس موشومو نأ اهريتسش 217 كدا مهركش كمل ىببلغ

 و ةّيرَس يلع ءثدا وصلا لوس اذتعب ص قو ىب| نب دعس لاقي فررقرفيماوك شكر شلع
 مالسمالا ىف مشن م ل ٌواوهف ف ساتلا لها لات نينموملارعما ا مسو شجن ءاند | نمعانيلع ثعب
 لوا دامملا نال نينموملاريماي مست نمل وا ىنعحيشد |ىضرر عناب لوقلا ىبفانرجحلو نيم ملارعماب
 نيمويريسل ىتح يف رظني كنا اكره او اب انك مئلع دّندا ىلص.ل بنزكو .ءافلتل نم كل نب ىعمت نم
 شيام لصرتنة لح ِلِزَئ تح ضماف اذه ىلاتك ترظن اذ مش اذان باتكلا فن نيمو اساملف

 مهم نيثنا لك بقتعي ناك شدا ليقو نب يجاهملا نم ظنا: هعم ناكو مثرسابخا نما صو
 ال ثنوا لع | لوأود هو اكو لش اك ناو عيب ةيتعروا صاقو ىلا روس سن راك( اقم رعب

 تاس جار كرفان تيب اكرر نا سس ناافنا .كك  يلخ م اقم جروس اه بعروا ككل كر
 ورش اددبتن ين انك ىرضحن ءوررتلفاقل سا كني قرافك انت ناءاساس تسب اهتسرابجر يلو
 0 2111 ببدر ص” ٍلوقبروا كك انزع 14 ببتر ب عك ريكو ل اهبل ثلا رسبت نب لو
 ا ارك ايكو درو هدب لس اص _ صك تك ماب بع ازك جست لم رو ببذز

 راثفكرل كو نامت اور لادن نوري و ئه لومنار عب كسور وشم رايي ايان رك ييتلك
 راللا لن (ذلسا لقا وضح نمورميدا ىتاتس بنلي م السا ب _ كك كاييرافك ل ردا باني ىدبق كيك
 اف ليانلا لس ماا ددعب كدب ةوزغروا تس لس رسم لاءري هو .اي شلبي كيرا بك
 "|| كَفَس اع نااولاقف سرق تركت ورمارطرهنلا ىف لاتقب ميم اام يل عد ل صرللا لوس مل لأقذ
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 ”ةلابعزب فاو لت ورع لع دنر |طسص سلع كلل نب ل ءافتت وهلا تلا ورم يطر هلا ىف لاملا نخاو ءامدلا
 هل زن اذ نياطسمل لحال مهيطع كا ذ نان بروحلل تن لو لاو بررحل تبدضح ىثرضعلا» برم تدريب
 هلا ةالف ىف بلع هد | طضرررا لوسير ىلا يلف ثددو يلا ىيذ لات مار رههشلا نع كانوا تسي ىلا
 تا نإوزغين ب تعو صاقو ىإ نب رعس عيان اح اص مري قحاهوكي لقتال يلع ندا طلاق
 - ماياباه رعب نفع لعس ماقفركيبحاص لتقف |هولقت

 نم رين لجعل ا دا ع ضد ردح ىف كحساعلكن اون ةنيديحم اناس نس نيو صعب
 ملكست اف لاس اكرم _ ١١٠ ضا# حر بس اعينتسسملاو ملال صا جر نالصد كنها ةريسص مل مكس ناووغ

 بيوك ن ركوب. بس بوتكم اون بف انكم مبا ضان ايلول يطع رمل اب جس
 بيار ركلفروا تكور تأجل _رافكض جوت كت ادم افكر وا نالس رب بتركب انب ب دسار
 كيفان !لرض عك لقبا نكي كاب ل انأعا ام ييرقردا شمول كك

 0 كمبو شن دكر
 ىلا ىيخجيركنت نا كال هاه ليسو لي قري كك نا سيلولا باي ”عمب سن ةبتتعل مازحنب مكح لاف

 ,.نرم نوببطيالمماؤرياعلا ثللت نم نه باصا ام لمتنو ىرضتلم نب جرت كفيلح مد لت نآب ه سلإرضأ
 ىعدام منو تلقام منو لآملا نم بدأ امو هلقَعَلعف ىفيلحوه ُثملعف لق من ةنع لاقف ثالذثالا لم

 نبأ ميغ نوبُئطن ”/مكناذ ىو عيطأ موقاي لوقي نسر ف نوفص ىف هلي ساصومل لهدم بك و كيلا
 ىترضتلا نبأ لقعمالسلا ةيلعمنا ميز نم لوف ضعضي انهو ثلا ذ تاج شو ريعلا نم نخاامو قرضا

 موقلا نمحا ىف نكي نارج/لجداعةبتعو ثايب رق ىأرسأمل ا «مئجلع هربا ىلصر اكلاقو هنيد ىلع ىا

 ابارك / كسميشطو م أرك - يبل قانكاو سرب ”وعبطت نارجتلا لهل بحاص شنعئربخ

 . لرب عزت برالناردا مرار ا يرضاقيا لبان نايل هكر إ حكايا
 يذم د اهلل وقم يرصد بطي ايكو تيرم ريكت الماك بة لبق

 لبقت ا تسال( اهلباق كلنا زي. لام نم ٌكلبخا ديد لح قو سانلاب جرب تع كفيلح اذه ارح

 تشكن ىرضلل نيرماع مأقف كيذكل تقيمك انمقف كنيعب كمت تيل قو ةدّقع لام نمةيدلا

 بلل بيو سسوفنلا تراث كارع أو ىرجاو صم بارقلا ضيا كسه عاثحيو بارتلا يلع اثحو هسا
 اود لتفىرضلل نيرهاع نا باعيتسالا ىفو ناكآم ناكم <ف]س موصى معم ناطيشلاو لاتفللاُّيكو

 ار امير يبيك يرد وكل وكر يليرافلاسورر سيمو كل نى نيو كيسين مالك صال . ذاب
 رى / هو 8 7

 - نب ىرباطتب بسس اك ب لون ندور ردا تيوب رشنا نئراطمارلائهتر وطنك نرش
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 راو يح نب الل ىف اع سرس سنا تنطر د درا كوب لفرط ولو لت راقش س صنيع

 - ونوم مترااع بحار ىلا رق متع
 الضفزمل اعلا اهوخا ماو سيك شا ارتر ىاش ىلا نإ ربها 128 ض7 حرريببلص تيرس

 هيلع ريما ناكىلا هك رسووهرعل ٌضاخ ناو ةوعرلا ُباَش هّن] لاقي ناكرتو منعدلدا ى2ةبارصلا
 اهاعدو اهلا تاماكل يكل رف اوس نم اهلا ف سفح سبب لاي نحس ددا ىضلر ع نؤاالخ مز ىف كل ذو
 داليبس ميلان لعجاف هللا كَّو سل اقَن تليببس ىفدك ٌُنيِبعانا مظعاي خلع اي ميحاب ىلع اي ضو

 رهن اوّرم هشيجرعمم ملا زغامل ىناف ىلا نثالوتلل حسم لئالوحبلا لوخد ىا كل ذريظن مقود
 انوا كليببس ىفد كداحانوزحبلا لّيئسا ىنب تحج مهللا سمول لاقف ولعل نيبو مثيب مظع
 - ليال وطب املا مل ف اور دنا مسلاو نبعا لات متمويلارهنلا انه

 اف نع دثر| ضرر ان سس مايا ىف نسوبيطريم ا ىناتلا ىفتغنلا نيدبع ىلإل كل ذريظن مقوازكو
 الجوم ينك لدا ن ذاب( توم نا سفنل ناكامو ملاحتمَلِوف الئذّر َلعلا نميو ندب تلاحدلجد

 اناوند ان اوبد نولوقب|ٌيراص مءاعا مثهيلإ ظن اهو كامو ٌشيبجل فاو داملا هسرغب مف او ىلا عت هندا حم م
 - ةريسلالام ىهنا «مرلاوم اونو نوملسملا لتقف كبر ماوثو مثنيناحمىا

 رهام ”يلدكشجلاب ىفوتملا ىتنوطرطلا ىرهفلا سيلولا نب نركب ىلا امالعلل ءاعللا بانك د
 اًموغم لحروف ىصنملا فيلل ىلع ٌثلخ د لاق سنا ىفدملا بعصم ىلا نادرا سبع نب نيطم نع

 هُدِشكِلالام ملا نم نوط فرطماي ل لاقن تنتج ضعب لقفل الكلا نم عننا لذ ائيزح
 سه ىنث لح نينموملاريما ايٌثلقذ نع هذدا ةفشكي ىسعا مب عد راو نم لبذ بالب ىذا ثنا "لك
 اص قي رم اصبلا لها نم لج س نذا ىف ٌتِلَخد لاف ىرصبلا تبا نير نس تمباث نبا

 أب عدأ انهايىرضبلا نسل باص نم لج سل لاقف ةراهتو ليل هشيرجسأو ةشديصناذ -كامضوملا
 هلا صلف حبلا ىو ةز اغملا ىف ىباعد ىلا مميلع ديد لص دنلا لوسرس بحاص#ىجرضحلا نب العلا
 ا

 ثنكرشيح ف ى يضلل نب العلا ثيُب ينحر[ ى ضرس ةريرهوبا لاق لآقف ؟وهامو لصرلا لل اقف
 كتريرضلل نب هلعلا لزنذ ٌكالهلا نفخ تح ني شلاش طع انشطمفيز افمانكل سف نيرحبلا ىلا مذ
 ءانيلع تحب اط انج هناك ةباس تراغبانقسا مظعاي لف عاب ملعاب ملحاي لاق مثنيتحكو لص
 كل#لق ضيا مرحبا نمريلخ لع انيتأ حان ةلطنا مت باكل اانيقسو ةينلألا انلم تح ات ىطمأ
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 انرجبك مظحاب لعاب يلعب ميلحاي لاق مثنيتعكس ىرضحلا نا كنالعلا قصف نقش للف رعب ضينجالو مولا
 انملَلَسباامرطاوف ملا ىلع انيبكف ىنعددا نير ةرير هوبا لاقاد وحب هللا مسب لاق مث تسيرف انصب مل مث
 دزذا نم تجرح تح انجربام هنداوف اهي لجرلا اع لذ لاق تنال ةجبرا شيلا ناكو رفاححاكو ٌتنفنحالو ةدق
 || لبقأ م ةعاسواعللا انس: دو هللا ٌروصنلا لبقتساذ لاذ ل جرلااربو طثاحلل تّكَص ىتح ٌنينطاجل
 || دعمت اكاذ سكاف هاعطلاباءدورمهلا نم ةرأ تكا م تعدل تسكن نطمايلاقن كلا هبوب

 لاه تفل بو زنك ادع عبروا لوم سرس رع فالف تافو كنا نال
 .لور ركل

 صقر طوع ثصكرب 191 صا عر ناوبحا ةابجب انك با ىل اعتمر ىريبم اد نيل لاك هالع
 ةجوت ىف ناكلخ نبأ واح اماذه نم برقنو ضدك ومدري صقر وا كلا راش روكي

 لاقؤرموبت اذ تطوش بحاصاعد مت دادخب ىف هسبح ديشررلا نّيأهنا ن داصلإرفعج نب اكل ىسوم

 ظ ةيرحاةهبثضحإو طعحب نب ىسوم نحب منا اقوةب رح عمو ىفاتآ ًيشدح ىانم سيم
 تام لنع كلذان دنع ماقملا ٌتبِجنأ نإ هل لقو مهرد فلا نيثالث ةطعاو نع لك بهذا
 || نم ٌتبأكرقل ىسومل تلق كلذ ٌثلحفن ”ةطرشلا بحاص لات ضمان ةنيللا ىلا ىضملا ٌتيحا ناو

 لطم تسبح ىسومأي لافف 2ع هند لص ندا لوس ىفات ذا مانانا هيب كرونحأ انا لاقف بسم كرما

 توف لكّقباسإبو تبوص لك ٌعماساي لف نوجا ىف ةليللا نه تيب الشلناذ تارظكلا ةزههلقن
 نوزخمبارب كالا مظعتكلا كوسابو ماظولا كياوسأب كالاسا تموملا يعبأ هرِئنمو حن ناظولا ىساكأيو
 ا/ىزلا ثومعملا اذ ايمي ان كعرقبلال ءان اذ (ملحاي نيقولخلا سملحا ىيلع علَطَي لىنلا نونكملا
 ".للثكم بج ىوظاكلا ىسوم يو -ىزنام ناهف ؟ جيفة رع دل ىصخ كو اربا خذ زعم عطقنب
 هأ اًمومسمدالغبب

 نول ماع ست سيئ ارو صاطظافلا بلر سى و بس جيميل كساعو تبيان سيئامو لمحإ

 امد تيرا وتكمل سئامد ىلا ترك, ناس امو بيرق تيلوم امد تتسبب
 - لونا بر طارح ءافشو تءامباع اضقو

 هيّره ذا ءاع نبوعلب وعسم نبدّزدا سبعا غيب لاذ "تع نب دز البع نب نوع نعى سام ثالذ نذل

 راع طمس ؟يشيطع هذا لص ندا لوس هيزاجاتلف اذ ند انه عتوركرولإ ىعمو كيل هذدا لص هوا لوسرم
 كلارأكرلا لاف هدا سبح ىلا ركبولا جرف كطعت لس ؟ |زه نم لاقف فعب نيل ع هند | لص ها لوسرسو
 قحشل قلو قحفل لعو تاك( هلا البلت تت مو رندا تس لاقف لع ارعأ ًقذأ ىبوعرت تنك
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 1125,ج يلدا ف الك نح يع مرلصرخ و نحن ويبنلاو نح كب اتكو نح كلس سو قجتانلاو نح نجلا
 نيئايالف صردنملب كدي ازيرا شكسو يفور اب كاع لب ارف نعش اى سأجنبا

 || ىت: سابع نا نعهدانساب ميعنواظف يلاركذ لب يظافلا كاك ش اى لسكن بارا - مجاب سم
 هدا اميه هفلخ نمزعا ,نداربكا هلا ”لقفن كرلعوطسي نا تاتا يدهم اناطلس تيتا ذا لاا هنع ندا

 كن خابال( ض رجلا ىلع مافن نا مبسلا تاوأوملل كاسم اومنالا هللا الىنلا «لدابوحا ازحإو ثاخا امزعا
 زعو كان لج هيمن نماراج ىل نكريهمللا سذالا و نيل نم هلع ايثساو ههاتباو ؟رنجو نالط ار بسير نم

 : ؟الما و ”بلحلل ىف ازك_ تايه ثالث  كلريغ للا كو كوسا كرمانتيو كلرماحج
 ريس شم ضرع ضرماكرلو نا لملاقت هّذلا جرم ىريشتلا مساقلا ىلا لججلا زنا نعل قنام كلذ نمو

 لأقفو لوبا هيلا تموككطف مانملا ىف السلا مرلع ىجنلا تيارف لاقل كيلع نتشااو تيرملا ىلع نم فراح

 يبو 1١ للأعت هلو ىشو هللا بانكنرم عضاوم تنس ىف ىهاذاذ اهيف تكشف تديتناف ءافشلا تايآ نم تما نبا
 (ممر س انلل ءاغش هذ كناولا فلتتخ باش اهنوطب نم جي (مد رّدصلا ىفاملءافشو © نينم ٌومموفروص

 رافش هو سه اونم | نب نللوه لق (هر نيفشوهف تضرم اذاو (ه» نينمُؤلل ةحرسو ءافشوهام نارفلا نلزنن و ْ

 - لاقع نمطش امناوفاهايا هتيقسو ءاملاباهتللح مثاهتبتكك لاذ

 يضم ىلع كل ني عض مجولا بحاصل لاق مشيلع هدا ىلجوبنلا نإ ةريغو ىنيتزنلا ىّيسام كلذ نمو
 ىلاهت ها بهاات لعفت تاره عرس سذاحل نجا ام رش نم ىتير لو ءندا فرع ةوخاوأنالث ىلا مس لفورعجولا

 ْش - ناكام ندع

 ءاضقاض ما كه امك. اطيل يش شل ف وتم توفل لي مار اعشنا ليز يرض سليب
 ىلهسلا فلشنا ةيحد نب باطنللولإ لاذ .ىسورو رواز وس ب لسى اعموطظافلا كلنا سبي لت ابام
 اهداشنا لعتسا نم كيل نكواهابأ الان شدا كاطغاواهازمن اي( كعباح سحااهب ىلا ندا لأس ام لاقو اناس

 ْ حس نو

 عب تبا لحب ٌدحلا كنا عم وريمغلا قام ئرينّماي

 عزفلاو كتشملا هيلا نّماب هيك رشا دشنل يري نم
 عما كدعيريتخلا قاذامإ نك لوقو هنري ازرخ نم
 عيفدا_ىيرقن كيلا ماتعتفإلابف  هلبياسو كيلا ىرقف ىوس ىلإم
 8 مقا يباب يان دوك . ةلبح كيابل رق كوس للام
 -ٍ ع 6 اخ ل -
 عَنمي كريقن نع كّرضن ناكنإ هموساب فيها و نعدا ىذلا نمو
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 عّسالا ثجاوملاولّرحا لضفلاف اًيصا ع طّيَقَت نأ ك >وحباتماح

 [المار اها سرب سرب سن رعمو بتي كس تابءاع ا ضق انصر اك سريصن ل يذ جراد عطى
 ه6 قربت ابطا لكيرب ب ولادك يدلا عام الع كت حري تلا هل تاباعض اخ نيو مارد
 و تالكش اي رقو يبا ماءارصاعم م اشورصم غم ةاضعلا ىص انج ارلاو تيك ب ةتكلرب +. ص

 لقت ةيصق راد مجال وقبل سساعكى كي ل نيرلا تر الع ل 2ع تاذآو ثراوح

 لككسربصنأس ا ىلا هيو ءاطنع تسب . هس فاسو: لوبتاعد كسا كن اعد كد يعتسا ضحوا

 رمان رشا ورشلاب ير اع ىسلنا تبق ياربا نود ا نير ادعو ريق . تسايكرب اشم اكتاكرم
 رشا ورباز رص اطلاوا نسيج لو ودا دنسم ا يرق شا ادبكول ارب . كيسا يظن تا اك حام قت
 آ - كس هلل فوت كراع

 رش[ س ا ىراضنا اركز شرير يظفر وشم سك ةكشيلا لحب جرا ”مانا/كسرييصت ا
 فسر ل ضف ءيصقرر راد طعال لإ “ نجيطنملا نثق >زيرب ار فتيل  ءاوهحألا ” عبس ماناكر بج بى
 ] تاك تف ىرزتى وحبا ||

 . سلف ل يدع يظكيرإرب تبى از ةريصقابب دركي انعازنخا سا ولا عم الع
 تاكو ثلل ذ هك اه نخا ميوكزملا ىقبرفالا ىريزونلا لضفعلا ىلا لاومأ ىلع دع يببلذتملا ضعب نا كل ذو ||

 نامل ل اقو"ةب رحاكري فج سل يللا كلنامم ىف ىفملاظلا لجرلا كل >ىّزْف اهأشضاذ زون تسي مريض |

 :ممالعلا لا لاق هلاومأ هيلع داعأو ادوعزم ِطَوِرَبساف ةببرخلا هب كّدتقالاو داوم نالذ ىلع قرت ا

 ظ  ىكبسلا نيرلا جات
 بيم ا نحا اهملاع دام رن اورمظعالا مدالا ىلع يلق شم ةريصقلا ذه نا ضني سانلا نمكو

 نم معه تاقبط .اهلشنب ةمذا هتباصا اذا هذدامجر للاولا زيشلا عمس | ٌتنكو هل

 زالكوزوسا اعمردار نو خطو عسر رظافلا سس - يسري بوركلا نشك رج كرام ريت
 اسر ن ايماروا تدبحو قوش عرب سس نصري بس ارك ةن اج قو ليا . للماء كس تسب نشا
 - جيدانؤب لما لاعمضبك

 جلباب فيل ندا نسق ىرقتك 5 سزأ ىّوتشإ <. ا
 جيشا وبا ةاثشي ىنح جبسم هل ليبيللا ةهالبظو :

 ىت ُثراَإإلا ءاج اذإف ٌوطَماهل ريش باسو 27
 ظ  سمشلا جررسلا ىلأب ىنعي حلم
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 اه ساس نم لكى عن يقح ىأ ٠ تس
 عضل ف 'ىراضنال الا هك اهوركملا نم تيجى ةعبيرةفل ىلعنل الاو ةكرلل ف نحب قلاب

 رم

 وا 5 _- 5
 1 امَح انالوم نشكر | ويفَو

 00 رم وم م

 وذ ل

 كني تيك اعسمج ئاخلاو

 , مهعولظ ويه والدماو

 :مهقاوعومهشباعمو

 ٌتَجيمْنامش ُتَرَصنْتا اذإف
 جم اهيكاجعد,ْث سهيش
 ٌئبَحدْشا ءاضفب اً يد

 ىّدَه باول ُتحَتَفْلا اذإو

 ايساَهي تلَواح اذإو

 اذا قائلا نم توكنل

 هنو .ةفنكلا كاني

 ىياذإ لاعدلا جهف

 5 رثلا ىىحاحمو

 اهحابص د مدعاطي و

 قثمرهل هكا نات

 اهكاس ليلا ةالحمو

 هيفا ناعم و واوا ا

 برأ يك ١ حيم

 جمب نَا جورسل

 جملا كاذ ايت دضتاَق

 جدلا نم جَّرملا روحبب
 حوحو د و ّيَحعَس وولف

 جمد ىلع و سد ىلإ

 جوي ىلع يَسْلا ف تسي
 3و 2و

0 

 2 اهنج . اهنا لحغان

 جّرعلا نم كاد ذا ٌسنحاف

 جّرُقلا كرت ىلا ترب ام

 جَهاذإ تْجِهاَم اذإف

 جابنُمم جاجص ٌراوْسَأ

 جلاب م روح اب ٌُرَمظي
 ىجَس نوكو !نخغ ٌءاَسضْرَت

 تنقل ماب اهبف تَعذا

 حج يفنت و تحسودؤلا أت

 حزرتنلموَجيرَكْنَم 8

 يعش دنع لوك

 و ظ ةهاطلازممام قا ىنلاىأ تهم

 دي اد ا اةدادط



 اءارف

 ا

 ىكضايس يذلا باتكو
 و لي ب
 مهنا نه ئلخلا سايسخيو

 نماَدَّقملا تنكاذإن

 ىَّنُه مام تّيَصْنَأ اذإو

 تي واتجو سكن د تتاَتْشا اذإو

 رك حاض اكسل اياسو
 ” مح تعمتجبا راسل تابعو

 ىبيحاصل موني ٌفبلا َ

 ىرسمملا ىلع نا ثاولص

 ءتريس ف ركب د و
 ,تماركو صفح أ 9

 همر

 ا د لولخلا ٍلوقعل

 جَمَصْلا مه نم هاوس و
 يلا نم برسل ىو

 غلا ٌفوف | رف ِهظاَم

 دتشلا توشاسالا
 يكفل ىلع ِكيولا ماعد اس هج

 جسما دل اهتيكاماب

 يرقيلا ىلإ رياصل تركو

 جمتلا ىلإ سانلا ىواهلا

 جلل يتيئلاَغَم نال َد و

 اكل يي
 ءاتس يصف ىف

 لكفالاوجلا

 جهلا ىحسسملا ىِخَِيْسُم ليوا ىزثسع ىاو هك س اس د بس وال ا م م 0 ٠
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 ا واحب اق
  اهف سسحوهو «نانسألا تبانم سان :جلغلا هع 00 راطسلاعا: مثلا يراضدالالا كم رابشلا .جيرلا هل

 ىلا © . بابعلا ىرعىا :مرشلاو ٠ بايثلا6 ةعتمالا ديف ناصت لج نمءاءو دو بدع عمج بارع د ؛ ىراصنالا لاق هك

 . لعفلاب لصاولل مسا ءانل مظيو «نرلا دن :اهرسكيل اقيورالا مب قرخل صم ءاذلار تغب :قرثلو «ىراضالا
 ركسعلاىءأرف ةنيبلملاب بطخ عمال مود ناك نم « ىلا ممنزوأ نيصتلوا نصح نب براس ةيصنؤ ؛ىراصتالا لاف حن

 ودب سمتىلا كل ذب اوبتكو « مثومزهفرافكل ولقد لبد رن ارنجوو ةيراس نىصف : لبد لسجل ةيراساب : مبطي لعجيو ؛ لثوأبلب

 د ناو دع نم برعلا نم موق ؛ ماللاوءانلل مهذب ءجلذل ىلا ةيراس فاضأو هش دبر يشبإا اكءاحب

 اًنسلاج ناك تتيرلع ىلا ىلضوجنلا نال« ىرخهلا ءإب حتفو اه لحا ءايرسكب « ىبحتسملا ىحتسملا : ىراضنالا لاق هك

 الا ؛ لاقو < 8. اطفف ناّرع لخدو « هظخي قر لخدو ٠ هليش طفي مفر كيولا ل ف ؛ لخيفلا ثوكم وه و رتب ف احب

 . ىحملا ىحتسملا : ىرخا فو -ىحتتسملا ىدجشسملا ؛ خس قد ...

 ئ ظ .- نأ فلا صنب وهف ليههث منا ىلا ةرماشا ؛ىفاشملا ءاي ميو ينسحب

 ةباحبلا لاقي ؛قرفتلل باحنلا ؛ ءاخل تفل. . جولخ عمج مالا وءانتل ضب ,رجلضمل ىساصنالا لاف هح

  ءاسملا ةريشمكلا ةدرغنملا ٍ

 . كع الملا هدم ترحتتسا نمم ىكتسل
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 سا .احواشداباكرصم ل يغلب سمع اطل ل ىزم نوير هبسيراذلار ككل ب يش رق نور
 ان وط تسب تسمو نارزور تكس ا . بس لوقنم ىرعو دياكسا ريم قر بانج اناس عدا كوول ضخ
 كر فك سا لس ثييدعو نآرق كيس ايآرارابركوناكسا سريج ارق او قرغ تميم جافا ىئبا سؤ
 , اب انرف ل ملا لعى أيسر اب ككل ولا - سات امامك وؤرفو كفاك سي رس تدب انه ىما بس عزمت
 دلمون وعرف باكل ال كت بني لو ضحتو طيار عنب نال حم يتلا نه نوع انه
 نبا[ يعكلل م وريفو تقال ل ارعشس مايا نكبل  سسووتوم حرمت كن ورف ناببا ربهم تاعؤتشروا لب
 ”ييفرع نيا - ساجر كوك ن وكرت يفر عيبا سبب بنتو رعت ورينو لكم تراصوتف - نيتك ذ كوك وعرف الرع
 كيب نوت ل ضإ ىلغاو ثار ايعرب لي لوب أن 1 بأس تدين رك ابوك بأ لونمر ضمك

 ١ بري تاب لب لوح 3 بق كب ايوفكلث تكل لارعش ماما تسرك اهو نوم

 رولر ود كيك با ليعمل بنت ىل امر شارع قلللاغ نير كلا ربل
 مطكولاب ليف لضربات راق رنا جسرا تيكر وارحم انه بش/لبتت سي
 جف او نب بهو طيزجلا ىلإ ىلع اوقلا سحا ىلكلبنأرف بسب ترانس بأ لين ىوار كرينكبا
 بلغبقل لبو وقتك تدوقإب سايوالا جم يكن نإ ىلع ناهشم نب ن خعمو لبش ىلع ل يحطم ىلع
 ض ىلنيراطعلا دنع ف معمر غبلل ىقسُي ليبنق هل لاقي او > ليمعتسي ناكمنل كلل نب ىعس اناو يبلع

 هل ليقل كر نكن ايكولو كم لها نم ةلبانقلا مهل لاقي_,عوق سموه لب لقد كلل نب سف كب ناك
 - ظييغلا نيرشلا لبنقلا ليقو دكم «جرابجلا همها كلبك

 كتافو . مك 2 وب ارش كو مج اهيروط اري ل ثس.ارقاكسأ .شىراق ئب هس لبق

 بيلز سأ_ه ءار سس يلو لك اسوم م, بنل كور لتس ءارق سيرت لت اسد تأ
 . دحام واوا عرش نب اطم يرام لأ سرك, ل ضافو م اعرب هاريس اكس الاكرف زال هيل كركر

 اع ١ يبأكو ص نيا اما ايكو ب عفاو ل تر بناه ا كباصيددا ىروزك رك

 . سنك ثق / ءايل تسرق سبأ زوبر اهتاسيط ركبنا نارك فاسكم تنراؤ

 نبالكشراسمس كما سازوششمواا ما نيتقخ يعفو كك نيتنس سواح سن اذ خوينش نسااّماو

 ب 5 نبا ركل تكن يضوُضو رارع ىيلعن ]رقلا تأرق خلو اجنبا 2 اس دجسسس لب رباه

 هدا لو, تشل بدو كم تانوكل بق اسوي سين ارقاراسدبلا يلعب نآرفز وزن ح لبق
 - نوبي ءلثش تدالد
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 فرب لهشوش _ لإ وأ نيفمص سيق تورم ثلا ثمب لاش اور تس
 كرر اء ارومش عبرت هدأ مدس اب طقد ف ٌّرعللا ىرصبلا ىوغللا ىوسنلالغوراريدتسملا

 واقتساروا ديزي بأ ث عاب كد وشو ملوي ابر ليسجل ورد كتله كتيزيلا

 2 ةايببسركيسنادم كبيس وب لوب لاب يرات بج دلعي كاع يتسم

 بتال ح ىل باظنالا تنام ل شارفت يجد اوك يباب سيز اوردر كرب مب وما

 فلولا .هل بر ذيرباَقك سس ىلتتم ماظن امن اظى تعم تسظاك تع بط ا

 دن جبع اورلا فيعض برق . .ايلمولعز اتى نى كرطو 7 بتوم كموالدا كلج

 انك اًئيش هنعسركذا لف تضل! ىف ب نكي ىنا تنبت مارق ىنع تدتك طك تيمنا - كغ

 اد نقلا

  ىحنلا ىف للعلا تاوصإإلا - تاغصلا - سداونلا - ثلذملا لبيب مك فين اصت كدا

 زاب غللا ف ييغلا فّصملا - نإرفلا بإرعا - سرفلا قلخ -ناسشالا قلخ .زمهلا  >ابزإلا
 هس ل بيوض توك سارعشوو هي - البغو نارقلا

 ىرصت, نع َتْبْبْع تيبتخ ناو لَم كاب ىمكنمرك نلافنىم تسل تكلا

 رظنلا تر وواكيال يقل هظاند ةرقفتو “_ىؤهت نم مهب ُنيعلاف

 تس لل تاثو لاس

 | ريم ص/ سيقلا و ساتك مسا ص ب عيناك نال نابجالا تاايفو لبيصف[ل اونا كس يرطق
 تاكو لعتلاو لاغتشلالا ىلع اًصيرح كاكد . تكل ناكل نب . تس نذل ومو املا

 بقللا اذه يلع ىقبف يلبل برفان( تا امام: ل لاقف ةزئالتلا نملحا + رفح لت ةروفس اكس

 0س - ىثاتنا ئاقنالف ببنت لازالة بيود مسا برطقو

 ناب كإيب كدحيأسملا ف نوفككع ناو نه نش د لاعتشامر هدانق

 جو ٌرعيردا هجرس ىرصبلا ىسورسلا باطنمل وها زيزع نب ة داق نب ةماعد نب ة داتةوه ل

 رد ابعلاريثلو ناش سلع ااو نكرقلاسفم ثيسدحما ظف عربا شمر ورزق ترذح - ههكا دلو
 - لا عب ا:

 وباو ليفطوباو لون شاب, كلا نبدا نييك شيمم تيار شادي أ

 وعلب ىلا نير اطعو ريس نئاو ىرصب نست رضركتو بسيبسلل نئربيسو من ”راسلا ىلع يعم
 ا داع ايتابرإ يدر تيار تس هانا -ترشاو#ر وو ىو ىدمن اكول
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 شاعر وريو ى ازوام الو بورعيىل ا نتديبسو رمت اوتو مار ورعسو ربعشو بي
 نيعس رثع مادا ىنا دانت نكررعم نح . كل كلو رطفام ىوثر دا صلع يي ل وص و واتث

 لاق »رد البع ني وري نعو تلفن سقف ىلا اي لكترما نماشلا موبلا ىفدل لاقف مايا نين بيسلا نبا
 < هظنحت ىنع ىتلأسام لكن يعس هل لاقفثكاو اًمايإ هلأسب ل عجل بيسملا نيريعس ىلع ةدانق عرف
 32 ىنحازكسسلطم لاةوازكميف تلقف زك عك تكس و ازكميف تلقف زك نعكدلاس من لأ
 ؟ه؟م بيل قلا بيزهت ىفازك كآثم قلخد ردا نا ٌيرظأ ٌتنكام ليعس لان اركاَتي لح هيلع

 هنأدز لها ظفحا ىلارظني نادم م يفزملا ىردا دبع نركب لاق ستكر لع حنو ا اظفاع
 بيسملا نب نيعس تمزل لاَ قدا نع: نارع ىلإ نعو ىنمظذحإوه ىنلاانكردا اف ةداتقرلا ظنيلف
 نامل تلق ؟ ىب كن حأ ام ئش كري ىف ريصي لهف بتك كسلاّموب لاقف ىنث نحيي مايا ضعي سا
 اغبةخ نا م اعتنا ل شيز كا رظي قنا لاف« لعأذ لاق رب ىلكل ةءاع دف قسغتخا|

 لضرسءاجرجم نعو ىبلقد اع نإ أطق اًديش ىانذا ثكعسام لوقي داتت ناكودلأسا ٌثلقاف لسع
 تيار امان ثلا د لاقف اوس هنن نقف ةٌُىلّول تقتل دما تاك انملاف تيأس لاقف نيريبس نبا ىلا
 1 معلا سب راف م داق ناكل اق ىطم نعو ةدارد نم ظفحا

 لأقل وحجلا مصار نحف هت تكتم كنا مايدرون فلا تس تشيب لبا وأ
 ١ همي ءاهعلا ورا "الآ باطن اباايدل ٌتلقف ىنم لان ةيف مقوف ديدع نبرة ركرذ ةدانقرلا تسلح
 ىطملاقو 4 حيكزت:نااهل غبن ةعرب عرتبا اذا لبولا نا ىدزت “لكل وجت ايلاقف ضعي ىف
 "للوسر ثيدداحا ارق النا تهت لوقي ة دان ناكو تامّتحلعتم ةداتت لاذاسو عل امبعةداتت ناك
 تبهرلاب فكل افي ناكر العلا هدابع نمهددارشمحانبا ىلا هن مل وق ف ل وقبو ةسأبط ىلع( يطع سدا رص
 لاصار علا نايثالاب مضربتعا نكلو ضدروكو 2 ملاوماب سانلاربتق الأ نااايلوقي ناكل
 ةوقاديلا تعطننسااب سف انف كلخؤو راض ثلا ةففاري خد زبو هديب ءذ لمعي لارص لكبح تيار اذا
 فصال ميما نا سنا ىرجل و كليو ىنجسبحأس ىلعدلشمملا فرو غصلا بن نلا ناهددابالا و و

 : - ريبكلل ركع سول بنزلا نم
 نقتل رش يف منق تالدزعوم لق هساز اذ قثلاوملا ةهاوضقنالّهعلابرانولاب كيلع ل وفياةداتفزاكو

 هدا مدعو مرعب نعكتلا ”نالسل وهدد لاق كيل جو كيلة ةرقتو مل :وصن يأ ترشح و وضب فالك ذو

 نللاقو نيعو تاو اقم فاخزم كلذ لاقف كداب نم اهكسي نم هدام الا تدلل و اينرم اؤرصنلا

 انه قابلا نما ليلا كاما لرقز دياب اة سو ب



 كفالاوجلا | جم

 ا شيالثل كف مَحاضورءاجل ذاذؤم ايل مدسلكؤ نزولا ني اكمل ةداقزععبطمرإ نب لسنه
 اذا درثعام اذا -بحاصءفرهماصل الملا ناةمكلف لاقي ناكو ةدانق لوقيو قتيل لكل مجنشعلاراجاذاذام
 تريلا ةداتؤزعو «لدامج ٌةبابيرا ام لكلا تاحاصلا تاينا لاك لقى ف ةدانفزعو تم بجو ةيوص

 لجو زعمردا ءاقللا قانا لمثلا.ل عجو معلا ءيلع تاماكتنيح لسا هيلع فسوبالا نالوا ٌنحا
 نكيرم ٌةعصزكي دلدا ىقتي نم لاقمنا قدا: قزح تيل ثيداجلا لب وأت نمونتّطع» كيللزعونتبت ارق ثم
 ىلد | خاطا نمل وقيو ضب الىزلا ىداهلاو 6م انياكىزلا سراح او بلد لا ةيفلا عف_عم هدا

  ةزاكاف هدا نمار كهل تصلخا شدا ىف
 كنإيلا بك سقلاللا ءاكشف هيلا تنل ف ةدكوإإ نب لالب يلع قمتسان ةالتعلاَمِإ لح ٌكَصلاقر شد

 انت ككتص دك .ل لاقف يمشي ن ا ىبأن نوعفستيؤ بل الها جوا عدوةانذ ةدات باطنللاب| ف صنت
 نبه نق لاقو ية داتف كسمأن يردي وفر ديار نعوسح لاتنسو كي عزرا و كير ف نعر يح ابي نبال
 سانلارلا بوك كينزمت نبل لها ءلطيف سانلاللا ىو دن نا ةداتف لاقوة لاق سبل يف كلاقي ناكمن اف د

 - ىدتننالو ماههن هرقأنالو عمان كانوا عيدان لضفب ند نلخ دا وول يقشنالا لاباص ثولوقيف
 بث نماذج لا بستايل جنم فز رم واجر لج هدا وتم نموكعت ءلوق ف لوفي ة داتقاكو

 كي مانو اكووجرثاثث يحن مير بج نم هز بو تمارتقلا موب ثفتاوم ىف ثيوملارنع بيركلا نموأي ىلا

 مول لل وقي ناكو لماكيلوح قدا نعل ضف سانلا لص سفن خاصمب بلطي لجرلا هظفج علا نم بأب
 , كلما, جتيل ديؤانك- سباب سبل ا يثرلا نمةجبادوا خرجت وبسوا تسي تيب عضاو مةنالثؤ الا فرعبال

 ”اب لي تاياوجرصت أور لتلك طمس ارث تافو كورن: لقلب ري ةداتقذاهوةدانقز نفي سوط اكو

 هو انو ركاركل اوس ممالك ايل ملمس رانك ب فينعولاما ١ نتج كر د تاعي

 ١ لصفلا كلذ جف _ رثإب ىك
 نين ساشمو نن سّيبم سيبنلا هثلا ثعبف ارصاو تم ٌئانلا ناك رابح ا ب

 .لسراجا بحب ثفورعم  ىريججلا عونه نب ختام نب بعكن اهم اوباوه - بروك لكي
 رعرشلا ىنضركيىلإ تفل . سس سين لمثو تيسر نكيلا ب .نابز كمال يلغى و ىبانزوههشم بأ
 | جير هدا تلج نعيش ىظر ترضخ سيور نادل نع شدا ىنظر ع ف الغ صج لوقو ا ل
 يلتبس سنك يياور عنك او هريرسولاو برن باو لسبع ن باو رتوربا لشئ اسئل بكا
 هقيثوت ملع ة زك( هاوقفتا تكل نس بو صرم عرر اهسالا بيسر كوول م ابا . كس ماع سيب كرمز

 هريثك و طلع نب تسب بقت نم بأ كن سس نيدولاو دعس كني كربون ب نيو لتس مالم



 كفرا ْ 09

 :ذابع كارلا ئتشا اذا اف بدك عسسرول/ب بكر تلوط اسأل فر ايلوالا بلع .ب ىرم تبلأ

 بوك ن ا داس كئافاوند خالو نشا مل لبق جاد ءاقفلا

 اًمقضم مهيلع البلا ناكو ءاذترلاب مهنم رفا البلا مقفل برهالسلا هيلع رايبنالا تناك كركايارف

 امو اصا شيا َيظءانر ىأما افلا اءلنقيل مّلحا ناكنا ىتح

 عش اى ئرطراب تيان ةيركايجر سر ابك تف أروما دبس بكر دك اى ع تررطح
 لجرلا توج ىف لخ دي كوثر يذك وصخ نيدمؤلاريما اي - ابك لوبا رايك لاماكتسوفس بما
 2 ة كيرف بك قباامىقباونخاام نخاف ب نجل ٌنيرْش لح سب نجي ق رز دكرش لك نشأت

 ن)ز وٌنَحان ىلهأ شبيكف | ٌثد>ول ككل وغيو  ءارسلا ىف ٌِقَنسي تح ضرجلا ىف ٌءاش بعل ٌيقتساام

 الص واط كوب ىناولعجلو هرياركرب مكتوب وري ب كا [رف بدك مؤ 'يبضأ اوههطأ داو كآذ ىلوجرذ

 ركب منيب سمي نال نب نالذ ءامسلا لها اف نوف هعمل ماو ةاوفا ىلع نوم مينا ريم ب عك ضن ىدذنلاو

 برين نلانم' فخو سنو هلق دس عر ىناذ تمعلابمكيلعف' ”هكح قطنلا لف كك شافت - د

 بيراريغ ىلا اقملاد بحير نم ءصلا ضيم ىلاعت هل بصل د تنععلكباب ةناؤزط كيايإ ارعإ

 با لع نم دّندا ىنمما هدا "ةيشصن نم عمرلا نم باب نلا لشم كني نم يحس قلموتل اف ترجو كل ا ار

 منحت
 00 لاقو وللا نم / حبو اصلا لهلاو نسل تممسلا عم مماعلا بلط نيا ار 0

 7 هيي ةرؤل نم هدم لكل ىف دّذلا طع اين للا رع ادىفن ارقلاب وص نحن م لوفي ناكو - ,لداليبس ى لاو

 نو نم الج س ّييعب سا نمام لوفي ناكو يلا نوعمتسين ةنيلل له !ضوُزئام ةددلل ىف توصلا نسح نم يدا

 خان ةلمونلا "لاذ لوقي ناكو -ةرلاسام شا مهاطعأ انآ كرة عيظنالو اًييظ نول اسي كن ولأسب ندا ىلا ميديا

 7 والو ل حثاو هدا مسن لاقف هتيب نملجرلا ىرخ اذا لوقي ناك >وهةرسوس اخ ئادونلا تعاند ماخدلا

 مل ليبسا/ل وقيف لاق ناطيشلا هلبمَتسا جرخاذ لاق َتيِفْكَو تظحو تي يمهل لبق هند |لع تلكَ هلأ
 »م اقيللزجمثالسلا هيلع ل خامسا ريق لوقي ناكو  هنع نوُعرصَيِف ةريفاوّسّولاذ ىقكو ظفحو ى له قو اذه ىلع

 | نع تف الئ ردك دق نر ضرجلاو تداوم اري يعلا بدط ىف لجد ترام لوقب ناكر زو كلا
 د سن وفرم سمير ل (تافو سس دس سو: امري دامب سكش اى

 تيلاقا ب دو انين اه راتب ارك فعو عشان ورجال

 ىرزفاو مادا لوقلرؤا - ىنح ذداى ضر ساضنالا فيلح اضفلا ىدعنب قدم ما نب تن بعكوه - روك
 ؤ با ةيصون قلم زا توب بنانا لشن (كراصلاب بنائافن ىراجم اما ل ىراصنا بأ



 هلل د

 روض 8 ردا يلعن زو . سب ىدرم ثسيداعا 6 < بأ كردوو» اوشا يبد ليمالسال خام

 تنك ثعلب كسا قو كايت تنكس وك يرض احنا يك مكن تياكايسك ب ىز ام ضل لو
 لاَّ ةربينب ب عكن عى اربطلا ىؤس ىواضيدلا اكد اك. قول ز ان كتذوا "كق صو هايص نم ّميِدِفم |

 ولد لكىلع ُتيَقَسن دإ لبا قي ى دوا اذ ُثدبه نذر غتُم هيَ ف موب حمشرلع درر ا لص بنا ٌثيتنأ

 . ثييلدمل منيع ءلدإ طصوبنلا ٌثيتاف ا ثعمل رمت
  ىقئلاس عريسا قو كت افو - اوم سي تشلسي يشل يب هرونم سم لاقنتتا اكينآ

 ”اسكلا نسللوا مامالا دنا دبع نب ةزجنب ىعوه - لاعترش ار ىوخلا ىراقلا 1 اسك
 كسر رم و كاسل لونا با تسليما رق رعبسيرو ا ماا كك يديشوكل ب تبييرعو حو تذل ىلاسكم اما
 ةدكلافف ءاسكب ٌفالموهو تايزلا سيب نب ةزمىلا ءاجو"كفوكلا لخد هنا لآق تاء ناكلض عباوب

 ناكمنا كلذ بدبس ليقو . هيلا بيُدف ءاسكىموحأ لب ليقو هيلع قت اسكلا ثحاص هل ليقن ؟اقينم

 . كرايتضا نر ضوارذلهرعب سب ىفوكل صارو ناك عاسكذ اطتنم ليهلاب زج سل صحتي
 0 اسري ةفاس ستتم, راوجا نار راس تحس ناري كل سامح ٌتايز وزرع ت راق بلآ

 ايزي وبا شدعرفكتتس نا ىسري ىياتس سكيك نيركيوإاو شما وركن ب ىيسو ليل ني تلك رل دس نرجس تسر
 تكلي وا كك نيد شنو رز اسري حدين باو ق واصؤحو قرا نين اميساخيبدم لك رط م
 نتا ف اهو رج ئداولو ءاوس بع اس ولاد الرخا سس لاما بي ل بسك ايتو لب 5

 اجب. لض اهي كت يدرعطزفا له تاييد ىلا بان . ايلاف يي نٌياكس لزطشماب
 ربعملا نم ”ةنينق ًةركَع سي لع ذأ هّناركوام ل صحح بي تشو مك م ىداوب اكتر تيارا كك
 مج ٌةولق هسفنلر ادخلو - هلع رش سظانم سس هريفو بين س لور كن ب ادلع رد صر ىبباو . ةظفحل مري

 ل ناطر ء جب بيندإتلا بي نق ىفاذكةب تن عو ةنع

 كك كبر زرت لأ لبو ىف اشسماا م ىلاع ماقموؤ و هاج تيب اسكس ل ليما

 ماعم تاءارقلا ىف هيلع نورثكياوفاكد تاء إرقلاوةتيرعلا مول اب انما معآ ناك مسافر ابنالا نبا
 لاقوءا لتبنالاو قولا ىتح نع نوطبضيو نوعنةسب شو يرخا ىلا هل50 نم نإرقلا الئ وسر كلل ع لجو

 نوطقني سس انلاو هئءارق ّضحا تكس اشه نب, لخ لاقو نيترم ن أفلا ارقي هيعم ميهاربا نب اونا
 , سبقلاوف باتلو بد ص اورلا ابنا باذليكو يل كيلاوحاو بيرتس ىلاسكم ارا - هير ق ىلع مةحاصم
 مرسم ص ةاعولا يخلو امر لك

 ٌتييعدت لاقف بح لقو مرق ىلا ءاحبمنا مببسوربكى عوخلا لَن دعك لب نيا ئيا ىدارذب بسطت



 لفلاوجلا اك

 تذل ناو ٌثييع لقف تلبيلل عاطقفا نم دما منكن ااولاق تحل فيكو لان هت تناوب هلاولاقف
 قحيوزلف دا ذاعم ىلا شير ف وغلا عي تت لأسو وف نم ماقوتهسلكلا ةذه نم فذ تيا ل قف بقنا نم
 (ًمينقو ةفوكلا لسا تكون بارجلا نم لب سل لآقف :نقلح) سلجم ليلالا قلف رصبلا ىلا رش ةرنعامرّقنأ
 و لوز ال ىداو نم لاقن اذه كلع ٌتنخا نبا نم ليل لاق ف رصبلا ىلا تنثجو ”حاصفلا اه سعو
 لئاس امهنيب ترس ذوب ضوم ىفو تامرق ليلنخل سجون ةرصبلا ةدّقف لاق ةكذانم ند امركذ مث جرخغ ةماهق
 روا كلما هرعب عزي تس راق ل زك ت رحأو 7 اسلم انا - ترصتنب ها -عضوم ىفهارصو سنو اه ملقا

 _ مخ بوه طعس يه عب كر ييشس ور بأ ل باتنميلا كيسا ترق
 رم باو ٌقاسلبترم ببال يسلك ن ورإ كوك ناكل نبارب »9 + ص مس عر نابع الا تيفو

 دوج ناهس نمذ لوقنام نشل لأقن مولعلا ميجملا لك لعب نمُقآسكلا لاقن وب بى ح
 لوقتاف ع لاق قضي الريدصنلا لوقت ةاذلا اللف ؟اذامل لاق الخ اسكل لاق ؟ ىرتنا رم سجس ل هوهسلا
 نهغ فيعضلا سبعلا لاق - هأىطملا نبتت لبسلا اللا ؟مل لاق ديصّيا/لاق ثالملاب قالضلا نييلعت ىف
 [| الهلا عاقيال لاشم نال اطخاضيا ل شما نمركذامو ىفاثلا ىئأطخاو لوالا باوملل ىف ُناسكلا ب اصأ ى لوم
 كاملاب قالطلا قيلعت ماو ىطملا قبسياكلبسلا كال كاملا لف خاقمالا انه عصب اللافي نا يصف تامل لبق

 نم حا مميغوخلا ف لنهلو ليسلا ءاج ىطملا ءاجول لاقي ناب رطملاب ليسلا قيلغت ندسيل نا يصب امان سنع عصبف
 ل اهصداز_لا لوفوذي ءاحجتاوب عقناو نيبال وحن افو ىتنسيدما صقر لس سئدادفب ريان - اذه لاشنتالا
 ش اها صم جردارخب لان يعكد تن

 وشو ظانماكل اسلو رودس هوب انم لس لاسم ّيكنزيب ان كل ابو نوما بدوي هيب ماما

 رك ىسا . مك ةكربش اسر بيشرن ور | فتم اباو اسك سيروب شيوببس بج تركذ اكسس

 ضل نيرو ل2 ض عمل نع لاوقا ورغتم نب تءافو لاس قولنا ىلإ 504 لوأوو ل

 فلىزولل نبا لاقو ٌىرلاب ةّيبرعلاو ةنفل | نفد لوقي ناكديشرلا نا لاقيو تس رماشلس اب راشلم

 وا كملف سوطب تام ليقو ىناعمسلا لاقو هأ ّيرلا رق نم ةيمَقدي َتبنوِب ناسكلا ىفون ةوفعلا سونش
 روا صلصال ىف اسك اطالم « جبين هنلا فانك هملششم ليفو دشنم معاد نب ة جس لاقو دش

 نبى سعى عرق هتنال  يبشعش اى ظرووعسرربا ترارقزت وو ز زا اكتر اة كاك هن اق
 . تلعن الط عوبنل ا لح ةرعسم نب ىلع ةّيقلع ىلع ىعنفل ىلع ىرصم نب: ةدلط ىلع ورج

 دىدورلا قوات اولرفلا ةتحوور رحنا لأق - ليس اوربا ربل اهل مارق هرناث



 لوزلاولا دل

 ءاغلا ىو ليديعولاو عرس نب جاو نارهم نإ ابيتقو فسوي نيديصنو للاخ نب ثييللا ثيرانولا

 ودرابعلاو 7 مالو قوعظور ورم هأ ثيرحلل هنعاو سو ىلا دّذدا مكى مثريغو ماشه نب فلخو

 ىرائرو» صخر شار ىروو برومس ىو ورنا صخترولا مو رلاغ يشسيبللا ثيراكلالا لذا نيا ىو)
 - لياىىو ار ك العلا نيوررلا

 قاس كنب ليو رسكأ وبا ماما ىراث ثيل تبرع - لاقت شامر ىواشبلا ىزوملا لا نب كسل

 هل ريبثسب ثلا لبى روو صخرشرلا ىوار ركحوو ٠ ل تإيا ح ليل ولوارود كيرعبجسلا اًولاىا

 نى نع ثيللا ثّلح تس ثيراكاوبا تيذك وصوم ثا م رارقلا يو عررد رباع ىراق

 ورع قنالَىِغن ]فلا لاق يلم هل الودلا كا سنا نغسل نع نعى ديزل كابل

 د وري جن بال بيبي ىلازك- ل لوب ليدل ص ونارب جرافو كرول كسلا . يندد ىنغالو

 ىلا نبرث هوه . روك ليفت مؤ تح ترش اوتاكو تي كش ىلا
 < نينورجام هس ننربز انكم انامل ١ نيىل احل وفود ريرمولاو برم -ًا!هذح هيدا كر ىونغلا لثرع
 وأعز افك اق ”افاوم ل مالسلليلن اكس تدداضنرءسوأر وا دربه . لب ىررب لوثود را لج

 جيلا مي شرم ليف < كس لاب اعيش ليبى امج يشكي اىش ىراصنا تسهاص ني ؤند ادعى هصرومشم أ

 وهتسردأر لرفص ىف كلذو ةكمملا معماه يو ىنلا ةييرسلا ىلع يشيع ,ند | لص هدا لوسر رم ايههش
 كالت ىلع ! جلع ,رد| طرد ا لوس رق أ شبرم ىلا نب شيرع نا ننس ١ نبا تذو ةرجملا نم ارهش نيشالث
 ةرجطزم ثالث ”نسيوخأ ىف كل ذو ناهحىيبواقلاو ل ضع ىلا تباث نب معا انه ثعب ىحا يتلا
 مهيريمان | باهش نبا نمير ممرك خو نلا نالكذ ذامف عيرمريمالا ناكوهو انه شرم مهمّةعبساو اكد

 5 ديزوهٌدادع بيرس واولت انام دعب ءاقف ىلا نم امهرييخو مصاعو لذ ىم لق تماتنب مصأع 5

 قرب ةكمب ناكوة نيد ملا مب نأ تحاكم نم ى سلا لخب ناك ل ث ع ىلا نب لشن سه نا ىوسو
  قح تع لاذ ةكمو ارسأ نمل ضنا الجر سو ناكورهلسإالا لبق هل ةفب, رص كداكو قانعاهمسا ||

 اشف كت اهلل ضايج قظ اوس ٌترصناذ نانع تءاج لاق اق ةليل ىف ةكم ناطبج نم ليث اح ىلا تيه
 قانعأب ثلذ لاق ةليللا "نع تف همها ويحرم تلاذ شره تلق ؟ هايدانمالل الاوت قانا

 مرن تكلسو لاح ضيئامم ىنعبتاذ لاق ىرسالا لكى لا انهء اكل لهاأي تلاقانزلا محبس ١ ثا

 اهاصإل ٌثعجر واو عجرم ضع دل هاعأو ىسأر ىلع اوماق ىتحاو ءاجو هُدلخ لف ضيكلا ٌثيبتنا ىتح

 لور كسمأف قانعرا ىّندا لوسرساي ٌثلقف يلع زد |طصرلدا لوسرم تييئاف قديما تمر تحدت

 سك ىشيالصرلل لوسراهأرقف يلا ةكرشموا ةيناز تارككبال ىازلا قيال ذه تيزن ىح متإع يد للص



 هركاشردقلال يدب سة يطعوبا مادا ريم اما يروا يرالتبا كريس سحب لات شارات
 كر اما بال صارو نان اماكبنآ-قلابيثلا فق نب سلب بلح يسر يبس ء سس يأ لي
 صك - ترررروا كيس ليدفو/رتي سوبا ديس ماما نيب طساورمثنوف تسال عل شن م ناعرلاو كس بأ تالاو
 ْ مدا الل ماو ثيدع كح ئروُن كايفسوفيطعولاو ىف ازواو ةركسمو تكلا م اياروأ عرش بلط ل ث يدع

 قنفات سالت نار ل تابلوه لم تسمو فيطعول وا يكل شو تكفير مالا
 0 ايس تدخكو ىزاب وسو ىلاعزون امليسولاو صخب برع "ا رص خلو َّئ اسرمابا سس بأ ثوب

 يكل مأم مولع ل هريثو نإبأن بى
 ىلا بحاص نسل نب ليغ سار يال لير اصاو مقيلع ى ار اشسا باس اطلت ىرب ما

 نونفل فينصتلاو ىأرلاو ةيااثللا ةرثكى هتلؤام تناكو لال ابا وصوم ناكو نابييش ىنبل ىلوم ةفيؤح

 لوف ليشرلا نواه ةجرخا و  ممسف >ارغب مذ - فج كب ادصا عي عر سة لزنم مارل و لالدلل مولع
 - ماشنلا باب ةمحان قلؤن همرقو هلزع مث ةكقيلاب راضقلا

 رقة ريغ ورا فيل يتلا كارم اا الن لونك آس مم ديبعولا
 بن يغلا مر نجرب م اما نس عبس ا بلكت ريما : كسور بيرك تام اوكري داما هيل لا

 دافي. هك ليد سواري فيل حكت نو . وريو هظيطولا ماما ذيب ايرن نب نصت ارا لم لح
 ىو كوب نيك ير متمو هزي الثري ماناوت ايالرر اوكري اك رنيق رع رد ىو كرو ا و دع

 اسك وكر بارلاكوإ هر ريشر/ كور كيا زفروا تسال عر شتا مرو لدور مااريد
 كس بر وا يوب سيركم ادمن ماع بالى كر صو ىلا ايد باج لي ايارف تسول يمثل وبك
 مانضم ايركلك  بئدرنإ وريد كيلا اس امس ليو تايد م اهتعىايتتما سرمد كرب

 كنا مذ ىنئاَعجنب نلا ةقبط نع جرخا نترك ظافلا كبي ابا - لو سو لخاو سقط
 هيلعررو للص كعب ناو ةنمكجر اخ شوتلا قم نذل ة قرط ىلاىنم جرخأ نا ٌثهركورلعلل دق

 م قيس ماق نيم ءارلعلا كل نب د [ءاامنا مان لازم ةرعقمأ و 3مل مارت هل لش نا تحك نملاقولسو

 قرص لاق وكل ةرب وهو ترا منمىتلا ةنسلا خابتالف سوق نمو ّو علل ةبيهوهذ كلملازازعاو
 ظ - ىتشا  نحأي

 نري الاسير مش ور ا كيما عطب رج عساي اناس باسيلا اسم نكاد اينو لبا

 طلال مذا بليون سس تسلمو بو دنانير ديو نيرلاود نيل ام
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 ىوو م ايا .مكرّيس للا واكل ّيسل و موق !باررف باج ات اديب لك كس امنوا عير وس
 هو برك (ايقدل كس وزتاسا ليلا طوب حس اك/ ايفا لن يحاصو هزل اسا لم ف لسن اهلل عريف

 - تسابسر نر الرب بدا بردا بس باس تن
 كفيناصت بلآ كرماا ضدففو باحو تلو و تبيع رشا ب ارا رشيد

 سوس ني يئاصت يسكن ريثو ثيدع م ولعو قيس ليلو نلعب اور الز فيفتي ير
 هج و9 ةواصت اعمل اصن ل ريجمابا لبس سل ئاوا كيرانخرو لو هد اير

 وفا ورلاو سرج اءادعب كرلاو كئتشاش مارا - لم حك فكس ساو رلاو كى اشس ماا

 هواقتما ودب تسمح يعول ظنوا لوبانك رحم ادا لسئفاشر مادا سب مون ائوقا ا اتوب لك
 راظ ردو كس لي كو ىاشسلال ثم ملي انخطو كسوف شاش معانا سس تسلب ل بتل اروا رايك

 عسل ةتنيىلا مولعلا ف فنص نا لبق تحرم داونلاو تادايزلاو طوسجلل و نيعم اى 6هفناصتب هلع

 ىلامو ىبتكمبلا ضْوفو ىفاشلا ةأب جوزتو ىف اثللا هت نمالت نموَّبا:كزيعستو ةعستو نئام
 بلا ب احا مزليلذ هقفلا داما نم لاف ثبح ىف اثملا فصلنا قلو اًهيقن ىق اشلا ىاص بيس

 اكهفاشرعاما - لونا . نسل نب له باكبإلا [هيقف ترصاسدذلا و مل ترشيت لق اعلا نأذ ةغيذح
 باطيم اوم ذاضا صر ظرفو لئاسم جاتو تسم اف ىريههل يظن وب انك ارك نس يس ماكس ادصقم

 دو ريقنائ لتس طواف ىئاش ما اركؤبك ىو بب لاو سس سو ى وبال ا تماس ناسي
 ك2 عروب

 ٌنمالاةدابتكريعب شو نسل نب لع نم تلح ضيا لاقت ىذا شيلا ذع ىو نو بس سس ىلا
 ىف اثنلا تعمس لاق لمزحنح لبمتتكلل باتل با ىرهبمم اما - نسلم نببرهش ةيتفلاؤ ع سانا
 نال تيأس كت اذا كاك شاذ نسملل نب لمهل(تنلب لزن نقلا تيأس وح كنا ذا ظاًمحل ُتينأر ام لوقي
 ننال نم ثكك لخرتلا ىنفا الر كذ تاقانعاو ىنذاشسلا لاق  ىكدريعب لمح نع ُثبتكل قلو تغلب لزن
 ن اكو نسل نب نه نم خوم. ملاوي انلاو للعلاو ملجلاو لالاح اب يعا الج ستيب ام ىعذ املا لآقو
 نم هقذا طوائف تسلاجام . نسحلل نب نعل ثما وري ل منا اوماعل ءاهقفلا تصناول لوقب ىف اشلا
 رب اهلا .نعزجي ائيش مبابساو قفل نم نسج ناكر قل هلثم هقفل اب نآسل نتفالو

 لا - سترك يوت رحم اراد ابك لح لوب تمب انتي ا ع تارابج ا كيفاش اما
 كن ترقب أ كريحارب ىو راما ماا . نحو تعارب مول باى فاش مامات ةسويرن مقاس آ
 ٌتبتكلوفي نيعم نب جي تعمس لآةىرودلا سارع نع سكك رب ااشم كبس نق با ىرمج مما
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 نم قتلا لئاسملا راه تلف لبنح نب رمح | تللأس لاف رحل ميهاربإا نحو نسححلا نب يش نعريطصلا عمال
 نسما نب ريغ ب:كزملاأق كلزب |

 رازس رش تسلا هتك كك مدر زي نب ْث ارو _روطب تسرلاو هجر كل تار فريح ا

 - أ جرت لبيصلفو كيرعر اس هررّسر وا "6 جرن سل وصح سر شور « تربرع مولع كس لب

 اسيل بأ نيرفس تطل كرا ايواشب ةاضفلا ىص اوك يجرد ارا سيرنتآة ريش نور

 لاقف_ سوك وفره لبوروا ىف اب تافو نكد ىو كالا كشٌو اتلمانارو اريح ماما سكر ولا
 ] - دحاو مون ىف ىرل ابوخحلاو هقفلا تزف د نيشرلا نّماه

 هب اهنا بيراك لس لبن. اكو سمن باوك ماا لح يدب تافو ل متتكى تاق اهروا ظ

 كاريس مى لاقد .يدارف ل فاو تنمي للترشح ااا فراس يك اسكس
 كملت لاف - ةججرب اةوفوا قف ك اذ لاق ؟ ف سووا تلق لأق - كب يعا نآ ني سااناو لعل ءامو

 ةزيئوونل مالا بيسذمتىف اكد لوسي ملهم تازو كدت اا - نيييلع العا ىف كلاذ لاق ”ةفيحو اذ
 راب بآل نهجاوز ا نحكتي نا نهوض ةنالذ تيبآ نعش اطر اسل عز ل فحم

 ةتينكل يقو ىلا تيل قعم نحدد ضر ىأوصلا ىنزماربعم نب هذلا لج نب ساسي نب لقعموه
 هرصإ سيفلزوا هكر ووؤم ل اور تدم ٠ سال مالم البق ميكر ص - ساسوبا لبقو دّنلا نرعوبا

 اكرسس نيب كن كلور امتابسأس لونماوو نبك رسب لاب تافو يب ورصلروا سوم م
 تافو له سس نبلقعم نما نها يلع مند | ٍلصرّندا لوسرم باص ١ نم دحا رصبلاب نام تس لوق

 تفل ماع لات م ص انشيدع هو سال بارت اياه لك تواير اي نوط اديبجرنروك

0 
 سيئا تذكروا ىسلاوسكب نشا ىضر ايل لفت اصلن ة رف لج شب دمع

 [/سعرطىا. ىأزعرا كترينا عض ان لوب قلط ريكس سيف تسرد لوق يابه طس اج ندم اع يق
 جس بوض نبأ ان: قعر ورم يب ورصب - قل عر تين نع شاول ساد نب سينا
 تبا لينلا .لونائوره ثيردداما سمت ارد نري لقمر بيوس تيطسأ ل حر لم ورصب عطى
 اع ىفرص ساسي نب لفعم ىّرس  سررطس 0 ايا نيئوور واو رتشم ىراكم نا لسا . سر بلع نفس شيرع

 جلع لد | لص ئينلاو ةرجشلارعوب ىو لفل لاذ كنعبو كحبام نا ودؤ | ةولإ ك1 هس سيئ مكانوم ىلع امير
 نكل و تووملا ىلع هارت ملون ام رشح عيب سا نحف هيأ نم هنا ضنحا نم (نرصخ ف !ساناو يسانلا أب
 سدعش اير واعم تفلت ل ورصب تلفو كر شيشساى ضر ابيب ور لتعم ليسم يا كس - نفذ كانا ىلع انعبإب
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 | . قو ليزي فراغ تاو ز نك عببروا
 نبع ولا وه ليفرولكرن ل تييؤاوم هلق "لإ جلا نع كنول تسبب تبي نعت ا2 ؤاعم

 رراهص لش اثو مشق بؤ اعه ترضخ  فنعي يلدا وخر يرمز خلا ىرساضنالا سوا نب ة عن لبج نذاعم نقرا

 ىألب .ك ئاسيراصنا با . سيشاث  يفعدسوب كل اسم نير كل ااس امسح يرتكشاعت

 باوك الف مات ةاماوم نايرو كير وا روح نبا لس مالسإ للى. هس يرش لي ىزاغم ماترد ل

 | كايا تقو كرب با ورفض ليسا دا ىراقتب نيردا ريل قتثو « ني ىررم نيس هد ح
 نبا نعف كك راهرلا باسم ا مئايعاص لثاني امن أ أل اساسا
 . ناطعاالأ اًميش ندا لأسم كيج اشد أعم ناك ك لام نب بدك

 نبىلا ساضالازم هل كنةجبرسا بلع يد | لص ندا لوسرم سهح ىلع نقلا عمجلاق سنا نع
 اصلاب كام مااا لعين ولسمو ىرذعلا | جس - ديزولا و تمباث نب لييزو لبن ذا عمد بهك

 لوسر نا ذاعمزغ اسنلاو دوا >ولا ىو . تبا نبليز مم و لبجن'ذاعم ماو لالحلاب هربعأ ابار

 قلص لرب د ىف ٌنَعلنالكاعماب كبصو' لاو كرجل ىلا هثداو ذاعماب لاو نب حا يشبع لب [لصدا

 - كتدابع نسحب كركُشو كركذ لسع هللا لوقت

 جاو سراسكن أب لمسات امال هز ارنا تاب سا كام ىلع نعل اوتل ليتر ذاعم

 نب ب, حار راصنان يروا لعب ناكر كؤ جار ورجاس نيرا خخ ترك و ىؤف يت ام/ماعغ
 سانلزمانإ ةمايشلا مب ذاعمذأي جلع دا لسججنلا لاقو "مشات تب ان ويبزو لبتيريؤاعمو بدك
 .رخةبوراوترلا- نيتوف سوا ةوقرب ةماّشلا موجءامعلاصاما اننم ١ جءامثلا بي نق ىفو تاجا فاذك وق
 سواي تسب بتاكل او ليتوزبذ اهم ترضع

 كو لاب تساثو سرتلكس وب ازنم سن وعاط سابا : احين لوك الط بسدساكتافو كيسا

 باك وعاط تركك ارنا ريم دامو فش اعموق جك ن وعاط سم اش بجي قاس سوس ايست فو
 لخدا مهللاذاعمل اق ماشلاب نوغاطلا متواهو لتتك لءت اعللاو راهسالا بيرن ىووأم ادا . سا لاصح
 لعب ذاعم نعط مثتاف نترلا دبح نبا نط م اتنناف نات ما هل تئيطف انه نم هّيِبصن ذاعم لآ ىلع

 هلشم لاق ق اذ !ذاف هلع ىنغي مث كح ىفاولعتل كنا كِنرعوف كفى تملاق ٌَقاذاا ذاف هكرلع ىتضي

 و كانك ثنكألا ملت كناوهللا ةتآف ىلعءاج بيب ا (بحرم توما ص لاق تاذولا خر ضخ امو
 و ىجاوملا أ يظل نكل سك وفياللا سررعل لوا هفاال ا ىركل اب قبلا لوطو اين لا محا نكا ملفا كرر مويا انا
 ركرلا ولح لنع بكيل ابوايلعلا ةحازمو تاءاسلا ياكم



 نبدهاج وه رول س عرشه يضاونكحهلاددقف تببأ -لاعترشاكر رضا
 كرر فمو ليلو اما بسأل ىب ارب اج ىوزخملا ىللاربكب نبال ليريغصتلايريصب نا لاقيوريج

 ءايلافناو تفك مودم صا عر اهمال بيت شا دقر ىكوول ماما - تسر يلع نت سل البو تماما لكبيسأ
 || انسخ مبكشلا ىلي سكين ريا - هلأ ثييردل ري يضقنالو مضغلا ف ماماوهو مقيث فو متل الجو ىتما مولع
 +02 تذ وى ميو شن اع هررسولاو ورك نرش بورشابكن يري ابوس اكسس نيني

 عرامس ةرشاو هرمكو ايتح بولا و ن اليسا نءد امو روصو تا و رصركعو سوو اطبس بارو

 -هسايك
 هاج لاقوة اءزم عمس مل تاحوبا لاقو د هاعريسقتل ابلغ ا ناكل وليف ٌثعيبصت ترضع

 | كرس ايلوالا يلم شاي مي ظفاع - ىوونلاكءانكءرم نينهالث سابع إ لع إرغلا تضرع
 س بع نبا لعن لرقلا تنضرح لق هاج نعي اص نب نأبا نعو - نضل بو تساطسل لاوعاو لاوقا

 ابارف باج !شنم مج ةبه قازك< تناكضيكو تلت امف هلأسا ةييا لكل عدنتا تاض ىح ثالث
 ور عرش البق هبلقب ندا ىلع لبق اذا سبعلا نا كك كن ارؤزين .ىلاعت ذدا تاني نم ةيقفلا كت كرك

 زي هس ةالصلا ف عروش باو زنكير ا قع م هوجو ىف ماهيس تبا. هيلا نينعؤلا بولقب هل حب
 ركزلا لها نفركنلا لها نم ناكنا كييلجب لها هيلع ضال ث وه تتبم هدام كن تركيا

 كذا ذاف ةكئرالملا نم ء(سلج مدأ نبال ب تراب زين -وهللا لها نوهللا لها نم ناكنأو
 ةيرومرناسللا مدا نا اي ”ككبالملا تلاق ءوسب ىكذاذاو هلثم كلو ”كالملا تلاقي + كاخكرماسملا لجرلا

 فزيت نلفم دابا ىنزجتن نإ سيلبا لاق يَ ارفزييث- كيلءرتَس ىلا هلا ٍلحاو كيفن دععلرما
 تار يز: 6/212 .ةهزدنرحلايتمو ةقحربف ىف ةقاقنا قاطو هّيحريوب لاسر لارطخ فيتلثزم
 . كس اتالطوكل داب ككاو كوبر تشسو

 و طوف ل اشارك تلال ادالداودالوا لكس اح تارك حالصرو أى لكنك سار

 هزنتاسا كيسا سمو كونو لأ لود وررجوتمال ات ادخل ن ردا شتر لامع
 نازفغسلا ىف اهنعدذد لعضيرجب نبا بعص ١ تنك تار فئات دونا زب خت و يظن[ أى بذا هس سي
 لاقف كا ذ ٌتهركى ايف ةره ىفءاهب ىبأيث ىوس ُثبكر اذاو ىإكر يك سمن ىنبتأي بكس نأ تأ
 ىف هعباصا سابع نبا لحد امو باكر لاب معنا ىلنحأ اي ساضيا لاقو_ قلل قبض كذا دهاجعاب
 نبا سكن اذ  ىنم ٍنكيوه نايف هم لخا نأ دب مسأ ناو جنبا ُثبحح ضيا لاو حجب
 كه لعفام ةيرخأي ارو ضيزاوأ ايارفوتار كرير سور أن يجب باغ كيا اسمع ا ىف



 لوا لايجلا داو

 تك باص لالب -مهلاعاتيقبواوبهذ ابد باي ىرع هبال وز اوك نبي ؟ كلها نإ
 مالسلا كن دركاب باج تقو ذر كرب نان ايلي غمد اس كراج سك
 وكلنا اش وا اناور كرم نوملمتسلا هلزارجرت سلسلاو نيتمؤلا سايزلا لا ايركرع
 ذئيزش لإ ةكا ساتان يل لقاكراج ةدنم ع ةيلش فاك نوقحال
 رب رسدرداالاو

 وئنخلاب مايقلا مولرغن نشجلتب قوي لاق رت دءاور يكرر اهب شار ثا ترضح
 كد الس قالي تيقطت املا وم ل كرؤاا لوقف قد انيس ورخ تا منم رس تقلل لوقبفب يعلو ضير
 هلغش كم ماله نا لاقانه لب لاق «الهما الفشعشا تنكتماا هل لاقبف كلف مالسلا (عيلعدئاد
 نوف لاق ىرسجب شلع تلغْسَأ ٌبرماي لاق ؛ ىف دابع نع كعنمام لوفبف ضلولاب فو لاق ٠ ىندابع نع
 هحنمي ملااه نانلاق انه لباللوقيف لاق ؟انه ما !ٌءّص نش تنككتملا هل لوقف هيض ىف مالسلا هيلع بوب
 لا ىننوكلمب باب سا ىلع تاعج ل وقيف ؟ قداب نع كمّسم(مهل لاقيف كولمل اهىقؤب لاق ىف جي نا كلذ
 اينهزان لاق انه لب لأق ؟ اذه ءا ةّياوبع ٌنْسا تنا لاقبف هتب ثوب مالسلا بلعب دصلا فسويب قّوبف

 نمٌوم نم ام لاق سها نع . مدا نبا ةةروص لع ناخ حملا ّنا بس لوف اكزباجم داب نحئونن ءلطشب م
 باصنأ اوغلباذاف فعلا داي ليئارسا ىنب نم "ناكر هاج لاقو ءاًّحابرص نيم ضرجلا يلع ىكتنالات وي
 . ظفاذل مين ننال ةيبالل ىفازك "ا فيمرحلل واخد مث ملاين اوعلف مرح

 - اب تاثو لاس م سريرا للس ءارطعلا ضعي نعو سمس باج

 يزينب هوه. لروكرت سريضنلك الط مجيلع ءاوعساورفكن ينلا نا تببأسأ شامت درهم
 لا

 يلام وقل لوس كت لياور وص ماناو بوطغنو رافص ليئأوما تس بأ. ايكركلط زا تورو ىلا وولاو
 هس باش ب تمد لوريم عانت يا . سليب تش وز ارامث لسا ليف بأ

 هلاش نو نولثاقلا لاقن تع لكلام نعاس

 هلاهتبوهباّشوز اولاقن  .مهنم نيزي نب ره ثاقن
 هل تكد ل .كسىونلإلا جو فنار ظو راو بحاص مها فو خيلبروا كلو كتوص ل عبو 2

 ظ . ىو لير اهي فنيا سرب
 روطب تسر 3 فيرنص م ااو فلاب انآ تس ب بأدلكس ي مو كوربملا يمت

 ءالاوكبدزبلا تاق ايارف ل ىف زارت او باجي كابس وريم. ككل للاسم نيكو نيو ل سا ناجم
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 ظفحا ترام لاب ارق روطفل د ءايوؤت 75 انس تيزاو فرب نكسر كيور قلل تلثلا ىا

 وروصقم ا طولا بضم ا  لماكلا دن ارق اعم ينيب فينا منم ساس أر يغب سامججالل

 "كرا عرش - وبدي لعؤلا : عل اطخو ايرع بسس نارقلا بياع .ىاوقلا -قاقتشمالا ورم ا

 - وريتو و ريكو نيورصبلا 5 ىلا تاتيطر وانعم فءاتخ اور ظفل غلام صورعلا _رعشلاةرورط

 لضم 21 امن از ارب سلوا هد ٍّررصاحم لي لب ملعت وريم

 ظرءاشولسرعو كت رش لكتشل 0100 ل ككس تييرعووحم ماما قبسات ِ ست

 ظ تمكنك

 دعيوم ننعاتل ب حض س يلو اننيب سفازتالو فنون
 دلو كاعئاتريسع  انؤاقتلا و ةلس فام اعبأف

 ئ ظ هس سات ءاشردا سبأ
 بلفعثوا هبلاب نحو نكي للعلا تلاطايا
 ب حالا لم 6 تكتنالف مس ولامل ع نبَّوه سعت

 ب نملاوقسثلاب نيزك ةتورفم قانا طي

 . لعب ع ادق تراثو رو ضع صان تمداإو لو ورب

 50 كلام هنا دبجوبإوه_ نير رتل رلى واضيف قاعترشامر م ايالا تلاه

 بأ ا بهانملا باوحا تعب رجلا ةمعالا دحاو الجهلا سا ماما ىلدملا ماع دبا نبكللام نبى

 585 وريد عزو ردكم نور رن بالوم ل عكام يدع بأ ىلا
 بلآ. سياور مما وري اشو تراهم نباو عش لديك باو قرف والواو رج نبا حس
 شم ٍلاورواقتنا نب اة ثوم ماس ع يسرع يظو تو ظفحو تداماو تاب لا

 لاقو ىرهزلا باتحأ تن ترث اوهوزاجحلا لها ماماوهو >فث كلام تاجوبا لاق تس لوقا

 ىفعم كلام لاقو زاجل ملعبه نذل ةنيبع نب نابغسو كلامالوا وحن! كالاغرشالا ءاحاذا ىتفاشنلا

 لاقف يكل اوس يسير كى را تبا تشك ماا نس شكلك نرش يا
 - ىبتكى هبنإ ل ةنفنز ا) لاتاكث لد ؟ ىف هتيأس

 كك إن 10 ادا ايدل هدب سدح هاي سرعتك م: ليكي كروب فل

 لحرب هدر دو لسشأا مااا انا وو بس 7. الر يب سسقصموو ل تاكا ماا ايدرعقت تابوا

 سلاج كراع ردا ىلص هيدا لوس س لذه ىل لابن كى انم ىف ةليبللا تيبس تار يرق | ايدل
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 [لكررنلا تحن ثنزنكر ٌقاحهل لاقفأنل دنا لوس ايانليح دا لوسراي دل نولوقي ل وح سانلاو
 ام. سعب ل وقير ظيبو سانلابرضنأت تللام ىلا اوه ذافركين دمسقي نا كالا ترمانقو
  ىكبد كلامؤرف تلعب الص هدا لوم هب رم امن فني مهضعب لاقف ؟ٌلعاذاكلآم نورت

 لاقل اقف قبره ىلإ نحسب ثيدع . بسلوك شمر سر ابكت مادا لي ثييدع كي
 اًملاع نو ليال ملعلا بلط ىف عملا طاب ٌسمانلا برضين ا كشيوب سلع هلا ىلص هدد لوس
 ثيدعس اكس كب بازمرماو راد قدح ثي ردح لاقو ىنمّربلا لامني دلل ويل اع نم يع
 دمك ل كرد سا عابس أير كلم كاكا بانك ملا ليزر ب اثك نبكلام ماو اصمأ
 7”ىمو وأ مايا  ىتبنا منا نبك ام هنا لوقي ن امنا خب جلا نحدكلف ىسوم نب نيم لاق لب
 ىنبكل موه لأق ةنييع نب ناضس نعى ولذو لإ ةفكلسمب ل كثيرعن 4 هلال ض7 حر راوسال بسس

 ارد بجّتلا ماا تياور 1 ارجل رك تر لور ثيدع لرد كلام ابا سلا

 (أءا ؟ لويكر اكون يسكر درو 0010 تيمور | لس ركوضو دست ل كو وارااكث سرع

 0 :  !ج هيلع در الصور ال وسرم ثيب دحدب شو ارا تكلا

 تساي روي رك يل سكش ماا دعي 4-1 ثيدع لردك لرش اور كى ير نروا

 مخ لور ترك ليزر اوك وأوردا- كت تكبد ثيدع لرد © بدات يار بكر دا ليك
 أردن الا وما نس نلا اهيا كك كارز بريت ِ تكا ماياوأ تلو تن 212 سسك لإ وا
 مقامك حسن لو | جوشلا ثييدحا دنع هّبوص مر نم كلام لاق -عبنلا تورص قوف مكتاوصا
 منع هد | صدا لوسرم بوصوف هّيوص

 فم رؤياك كيبل ا لوزا كك ألا مااك ب تكي طفام سكك يزن
 دع (جرومس 'وىرنماولا لاقل اوبال شيب ل 58 اسد َ و 2 ةارنشام ارو تساشر قب

 - نيدس ثلث سنا نب تلاه لجلوقي دحاو
 ردعوا نش ركل ضعبلانِعوا سرت ل والا جير ضم نعروا سوبا رس سس مقط كلكم

 ىرداال شلاح تسيل مالا . يس لو: تدالو كت كرش نسعد وقير وا ركنا
 لئساكلامٌث ست لاق لين قيهلا نع ٠ ب تسال عرب ردا وقتال تايب كرا
 يتلا نازتس لاقى سهم نبا نكمو -ىرس>ا“لاهنم نيشدالثو نيا ف لاقف ل سم نسعبرماو نمنع

 سنا نب كلامو ثيل ءاماب سلو َةّيسلا) ماما جيازوالاو سلا ىف ءاماب سيئو ثي رحل ىف مامأ
 مهلوس .ريلحلا لقت نا لبث ب لا عت ابار كس وب رتب ىو قير. -اًعيبج أ عبذ ماما
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 .دت جراح الحسا كابترب طا هن تارك اهجااكشسإ لي مارب تكلا ماك يس تيياود
 جس ترئاور بسمو نبا -تاعن ىردا””كلام لوف نماّحاولا الما نا ٌتيشو نو تك بدو نبا

 اضل الارق نينار تكلم  نياولا ةزلككس يل ءاش ثيح لدا لعيون لعلا كلاملات
 وز مالسلل ى نع تثكسآ .رردللو رورهلا نم ةريغ باصا امني مو لعب ميما( ب نكيال
 "وسر تمزح ليل ٌثمبام لوقياكلام ٌثحمس لاق لعس نب يدملا نك تدانساب ميعذولا ىيسدكك تعكيد له

 ل مملع لنا لص
 ساي ّقوفحلل ىضقيو ىلضوملا ةوعبو م انجلو ٌةعجليو تاولصلا سل مشيكو صيسلا لأي كلام ناكو

 اند قوش كرت هلزغم ىلا تررصني مث صي ناكو سصوبملا ىف سول كلت مث ىاوحأ هل عمو سصببملا ىف
 ددهيزعب الحا ىف, كو سما ىف تاولصلا هني كيا هلك كلذ كرت مث م مرعب مباعصا أيدك
 تادوتح امظعن هل و ّنَشاو ءيناوناكام بمر اذاك وهل هلك كلذ نمانلا لّمحاواّقح هل ىغقال
 -: لو مك الج _ جلذعب لكتب نا دقي سانلا لكس يل لافف كلذ ىف يك م ناكوثلا ذ ىلع
 ىف نافلتخيب ثيزلاو كلام هدا لومررسايمل تلقف مانال ىف ةنس نيعب سل نمدلسلا بلع ئنلا تيأم
 مالنا لع ضار كب ىّتح ثرمو كلام كلام كللامرقالسلا «بلعىبنلا لاقف لثسم

 كتاسكسر ا باوب كور دات ب تركتك 5 اوك 02 ثيسوامارا ب١٠ لأطول تكا ماا

 فلاخ دقن اهامرس نم لاذ ؟رل لي لق ةماع تس صو داجكبأبا تس سوار كا
 ظ ا

 عراكلا ث اذا لصتل وب لاو ىكر شرات طييطعولا مادا ليل ولاو كرك كت بياور تس تاكا ماا

 بابك توا - تس تساور ِتاّسا تر سو لوك تكا ماما لاعتبار رضيعا رك( سةكروا

 ”فينحو /لةوتفذحو اها جيلا ثم داججلاؤ مزج ئطقرارلا فص دنكتىف ىقنإرزلا لاق - بك كت اور سراغص
 والا عير |هس الع نصح لولا لاوس سلك شي فص واب تاهو كت ألا معانا - ثان [م نعى نس نم لب
 ] دلو كوري يعيب هر ونمط اوم ل ان | اكسس عزم تقول

 نيباوحلصتو اوقتاتواوربت كا مكيام] ةٍض رع دددااول خالو تبا شع اى و
 قل (نااولاو كا . ليل ايصتسم ىنيزفلا داب ندا نيرطسوونه - سيئروكب نش عرش كيانلا
 ' تضرطتاب هرلاو لى لس صويا كدي او نيرصاكولا ترطح# قل عشاني هس ملا تشب
 ترطح سموم لاكش انش اع بكار دقتاو شيرداما لذاك قس لانك نادص ترمس
 رعب كول زان تارك شكاع كن ىكحتشرإ/س سر ولاو فاكتر ارك ل اهترشلا ىنت شمل اى



 كقطلانإلا 0 |

 .- قو: سل تءانو كسول داز رول تو زفدص سوبا
 ىه رولي سي عرش كى اهنالااهتحننم ىركب تبا ىلاعت شامر (قورسسم

 ىبإا لب اعلا ىفوكلا تا خل! ىف هلا ثم نإ هذا سبع نب ةيما نب كلام نب خرججلا نبق نسم

 ىوار - ثيرح . ى,انرقلا ليلك ورسم ملاذ هدا جرس ناشلا يسجل ثرحلا ىيقفلا نْدشاع

 يا . ني ةدابلا يشكر يقف ١ ثعيرامالا
 وووعسم نباو لج بؤ اعمو لكو ل معو بسسمتو نارص كولا له كش يدم تاور نورس

 0 : ف - ترش ار ويكره ماو رشسلا
 ءانعشلاوباو ىيبجقاحاوباو ىو ارباو يب لاول سرك تبياور كس بسأردا

 , 0 شات وض ىان لك راع
 ؟ يسسايكم ان ايس ابجرإ تسب ل نرش اى عر ضطرعفو تاياك لوس ارف لقورسم
 ىبعنل للاق- نتا سعب نسم تندا ناطبش حلبا ىلت لاف عردجبا نقسم امك فس ل
 صا ىف مهرب اككذو ف سم لثم يي ارهه ترو ام ىغسلا وبا لاقو ىنم ىعلل بلطأ ثييأسام
 و جيرش نمىوتفلاب يعا قسم ناكىبعشنلا لاق مّنسلا س انلا نومي ون اكنينلا ةوعسم نا

 ر -ءاضقلابدلعا جرش ناك

 أ ه١ نع نييريس نب سا لاقد أنحجاسنالا مخي : نرسم ج ناس ا ىلا نعت بعش لاقو
 رج نال بزهنلا فانك هاملت نوت قح قصي ناكمن ا قسم

 - جس لوقا ورسم - ليك ريبصنتل اا كيسا ايلول يلع رعت اظفام
 قوم رجرخ لو اوف ىبشماءا . هلجب بحجب نا ٌدلمملب ىفكو ديدا شخ نا الع يماب فك
 (قف ماشلا لها نمل جرس نعربخ أف سلع اهمذ رع ليف يأ نكد سي لج ىلا صبلا ىلا
 ملعي نا ردع ن م كنركأيارف قفورسم .اهبلط ىف للا كل ذ ىلا ماشلا ىلا مريخ م انههانيلع

 ] - ناعفاولا ةرروسأرقيلف قردحالا واين لا بع نيرزجالا معو نيلودلا يس

 اةييلحلا ىفازك. ثيرصنا ىتح هننهبججالكشررتف اف قشسم5 لافت نمساه نال ىلا زو
 نان[ ىيف بغرب ئس قدام ليعسأي لافف نوم ىنيقل لاق يبحب نب ديعس نعو - .كشم مج
 نا لبق ىلاه مك اف ركل ةجاح لكان اه دل هال لوقي قسم ناكو بالا ىفانهقوجو قع
 ومهيلخو هتالص ىلع ليقُبو هلها نيبو هنديرتسلا خرب قسم ناكو ةفالصلا ى ا هوا
 ' رمهايد



 كفلاوجلا 1 الشال“ :

 يحل اب ٌةسادكق أب مثمفلخ نايت لخب ةعجبلكب كري قسم ناكلاذ لعن مهاربا نع
 ام ىشسبل .اهوتاذاهوُثكا!ايندلا ةذه لوقيو اندحت اين للالوقيو ىتاغب ا هيلع ل جيف يلق
 مما حرس هذ أوعطقورحهم رماه اوُلحتساو مه امداهيضاوكفس اهوّضناذاهوبكس اه ىلباف

 نم نمأ واين لا مره نم جارتسا نق سس نم نينمومللرييخى شن نمام لوقي قسم نآكو
 ْ - الذدا بالع

 و مثرس الو زيفق تيببلا ف سيل مدلل. ىل لوقي نيح ات نوكأام نسح(ىفا لوقي كاك
 هس يعاشلا لوقب لمي قسم ناك

 قدرجو كك مرتسلا هيلعىضرلو تبدد بابلا نلغاام كيفكيو
 ىيلملا يتلا بامصا ضاعت 2ىيتنفّتوث داب ٍتدإف ءامو
 نتفللواعطلا ناولاب تير ْمئا ىَّشَج مهاماذاأّش حن

 فكس مج ةيلحلا ىفاذك ب صنم ريثكلا قّتفلا ماعطلاو مسرلاب نّيلملا قّيبلملا سيلا
 لير نرشلا ىفط وعسل نبا بااوصا ركل بة يركت يور رجا ماما تسيب نب نايفس

 قو سسم ىلع مّ | ام لوفر ف ىتدمما نب ىلع _ ام سي ضنا فوكس قورسمدعب كسلا
 اةعءنعور و اًملععءىقلورك 21 ثلخ لص اًرخا منك دردأ ىعسوعسمن نإ ناوصا نم

 بارا دحا ناكو ةذث ةذوكىلجل لاق هلثم نعل تسل ب لوق اهروصنم نبق احس ادري
 5 ةحاض ثبداحاهلو نفت ناكل عس نسا لاق نوتفُيو نوي ن ْنلا >وعسم نبا

 ىعضلاوبا لأقو تما ءتباصاو ةّبيسدافلا موب قسمي تش لإ سار ىبيمزلع
 صعب ف تنكى نكت مول اهيلعل ىل تسيل نامالا نعي اهنا ثمحا ام لوقي ناكمنا قسم نع
 نا الكذ ىنع ردا ىلع بوح نع و جسم فلي ليتك ريكو تلو  نتفلا ره
 1 ةؤوكلا لها داع نم ناكل اقم تافتلاؤ ناّيح

 "2غ ن لضفلا لاقو مدلل تام ليقو كدنم اهب, تاموةا هل سلا رلع دايز كو

 ِن الكا لاقف عش تيب نع ق وسم لمس ىضلاوبإ لاقو 2اس نولاسو قالا هلو قسم
 .أرتشأ هدا نا نيالا له لّوتيو جا ءاضقلا لع نر” سم ناكو عش ىغيحص ف ىرسأ

 كنإلا نبعلا نوكيام برق ١ لوفي ق يسم ناكو -.ةنجلل مل ناب مرلاوماو ممسفن | نينموملا نم
 - نجاسومهو ىلاعت

 سرس سره ١ قثسمولا ناكدؤا>ونإ لاق عمم سد أمسالا بي نق ىف ىروونلا لاف
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 دعس علاقف ءربخاف هيدا نعمنعدددا ىكب رية[ و بركي دعم نب درجت خا ناوهو نملا ىف

 ىف منيف ىبعشلا لات نتبرلا سبح نب قسم تنا ناطبش خدججلا ميلع هندى ص ردا لوسي
  نترل اربع نب قف ثسسم ناوي للا

 ياربي سكوتي كل خلع باغف ةرغص ىف قرش ن عسم ناك اعمدلا لعسوبإ لاذ
 نكبزتلل دبع حو - ل تك شم ى رو نورس سيك | تسمو ىلا امك ايلركاوغ ل ىلك

 لاسم سه دنع مشب دح نوكي اذه ىلعفرجنب ١ لاق داعم ق سم قلي للا ىناربلا سبع نإ
 >وجروملا لبرربلا سبع نبا مقالك ف كلذ نجي م هناف نحل ا سع ىلع ناطغلالا كل د بقعت نكل
 - لصتمذأعم نع قثرسم ياس نم ىلا ثييرخل نا همالكف

 كس سررت اساس ايكيا عم اسوا ضرب يضت - رشا |
 براني وى رخ يرتاطساو سا . يسساثارابر ابارك ارش صرف ير قت تفو
 0-0 ' كانو وعم

 ريثك بورش - هدلإ اج مسأقلاولا ىرشنحنلا لحل نب له نب رجب نب. وج هن
 اتا كتر كن فو مولع تت بأ كترسفدوا ىو ول بيدا و سرب لضفلا
 رابئرابغ .كرساج برعم ىو لإ لارعا بسوي لينا تل را فروا كس لزم

 ءاهلعوريغو ساير وصنموبا مالم عبو ىف ار صارضموب اوروبا فظم نب ليو رسكولإ تكس
 مزراو فو شارام بقلاكب ابقي دوك بات تا - كبر او لبس

 - تلوهاى ركل .تسما ةر يراسل تسي مزراب لامعا رتل د تس
 بجرم نم نرش علاو عدأسلاراعنر جالا موب زر اوخ ل اغا نمر اخ لو ةتخا نبا لاق

 ةدس لو ىنا ىجوبيسلل ةيغبلا ىلا كلكم ١ مجءاب جالا جم انك سآم جهرساو نيتسو عدبس ننس
 ئ 200 بالا طالغا نمد طخ ام عبرا و نيعستو عبس

 ىلا يعاذ انحب| ىنا ىح تسول سرا بتلتي ا بيجر ليس اب, كفو ير
 نخااهب ملل مو وسو رش ىفريخثللاقف داما شيز ليقف اهريبكمماواههسا نعل آسف رشفخزم
 اوعي الس لوكس ظنك قلوب امان م يرخك . داجلا نمير شذ عز نمارش
 وتو .  ىداونب تا كى دكلردا يدي واهلا سرجو كات لك كلبك
 طق اس تكمل بأ ترجو أ( ىراب ثئرءروا ىدرس تذل لورنس ضرك( 2 و

 . ىت قلوب



 كفالاوجلا 0

 ىلا كل ذو ةيلاولاو امد ىرشختإلا لاقف اهجوب بربس اكلك - 0

 اق رض لخدو ىدي نم تاقأنطببخ هاجر تطب سريغص ٌئبصاناو اًروغصع تكسما
 | ملف تعط[ كلج سس هدارعطق تلاثو لاو هل تّطأتن هلج رس تعطقنان تب نج+
 ىلجر تيرسكتاف قيبرطلا انا ىل ةّجارلا نع تطققس مبعلا بلط ىف ى/سأ ذب ىلا تلحس
 ل اوطلا بار بشنلا نمل ور ىلك غلا ىشم اذا ناكو .اهعطق بجو اام لالا نممئئب اصاو

 ' 5 - ورح انا دي نم نظيف |
 دارتج ىو بيبو ار ورشه بيك دادنب تيوب امري عير را 52 :
 هع لب حرب كى رش حرير عشب روا هل تأ رج

 يش ناي كورلا لاس هس ا# ظ

 ربخلا تيطا ٍجاود نب دمح | نع
 -تمعمسآم هلئاوالفاتيقتلا قح

 ضسيتسما نونو: لق

 2-2 اعرب رعش يرجي وا

 يشأفل لبث سابحالار بكتس ]و

 ىلصيُردا لوسرس ىلع ل خد ليلا نسيز نا اهكهةسوبةرلادا يركشأكن ا لس ىرتخز

 ىبنلا هل لاقن نيتداهشل اب متوص ع قرم ممكيلع هردا ىلص بنا اب ىصباملف متتّيلع هلا
 ام قوف كناف تمد اال فصلا ذو د ىل فصو لج سملك ليخلا ييزاي جاع هس الص
 - هيلع شا و هلآعد مث فيبرشلا ا" ديس كل ٍنكو تغصو

 َِ ذأ ىلا وكت اكتم ايقرياشبروا رعب كنا در وا سى حك مف ى بيا ل ىددعي
 هل كس تانعاروا بسوزعتاب ع تا يفت تقي ىواضمب يظن كم كلذ

 سانلا بل |وثالر ار, صا _ هن نجرب عوورف ىرشخ رويل جس ترم ب صوم تاب 7

 هس لؤةنك ثم كت اشك ييضت بادو رشخز .- تاشكلا ىعريسقتلا ىف لابع
 2 ةدعالباه للا قريسافتلاتإ
 اشكل شم ىربملا هيف سيئو



 لق ؤلازجلا 4

 فاشل اكتاشكلاو ِءا لل كل مهجلاذ ىّكءاىق مزلان ىزهلا غْبْتَتنكنا

 ت8 يف 6 ا ىضيناصتد عم ووزن ناش
 بيرغ ىف- بارعخلا بيرغ ىف بارعالا تكن - ثيرلحلا بيرغ ىف قنافلا

 -نباحصلاو تيبلا و يوسع ءامسا يباشتم باتك نارقلا باعا

 .ظءاوملاٌّ) به للا قاوطا . ظعاوملا ىف غياوتلاملكلا -ليعامسا ىزإلا لسيعس ىالرثثلا
 هله هن ظعاوملا لف تاآماقم_س[ فصلا حاس -سابكلاكاصن
 شالا ناسا لات وم د وس أ كلا قة نيو لا # سلا عسسل
 باّتك .لشانلا ةّلاض - لوصالا ىف جاهنملا  دودحلا مجعم - ضئارفلا فن

 فل يملا و درفملا  لّصفملا جرش  لصفملا .- ىحنلا ىف جوملا - لكلا لفع
 بانك _نتغللامهاوج - ةغللاف قذالبلا ساسا -ىحنلا ىف ىلامالا  نيبيرعلا مح ىحنلا ىف
 ع ضّلا ق سصاطستلا .ةفللأ املا بالك نتغللا ىف ب جلا تملقم سازجإلا
 سارجللا جيس لأثمالا ىف ىصقتسملا . لانملا اوس  لئاسلل جس سناماقم جرش لصفملا

 2 لا كاملا ةلأس سدبضلا ةيلست  تاضاحلاو بدالا

 بانك مي ويييس بانك جرش يعش ناوبد لئاسر ناوبد :بطنملل ناويد ليثقلا ناويد
 ماملا بتانم ىف ناهعنلا قثافح ىف نائعنلا نث افش .ىفاشلا مهلك مولا فاش - نكشلاو لاسم

  زاغلالاو ىامجلا ىف ةاجاحملا اتا

 كيرا كوشن هما انقر ذب بشبلوب لم مزراوختافو كي ذز
 مهغترتالهجف ناوسو هلالج لج نمتللملعلا هه

 ملعب” يمنا ملعبل ىفسي اماومولعلل و بارتللأم

 ٌئوسلا طاصلاب فلا كنب ٠ لكو ثالخلاو كشك
 ىلع و محال ىيجمش ماوس لإ الب ىاصتعاف
 نئعغب لا تح قش[ فيك فم باوصأ تس طن اذ

 رف دحض ادد يظن يف اعتني ارو بحاصؤاتما فلكم ونور عنا
 لاف رشنعزلا باب ق:وةسنلا نا قع تسر وأن لاي كت رياك برجي ضر اب ب شنوا

 ىرضشخ لا لاق -  ىصنب لل ات . فرصنا ىرشضمزل الا .ىفسنل لاذ ؟بابلاب نمةورشضغنلا



 له :١ لقالازلا ٠

 5  لعا«طاو انه - ف يصرُكصنا ذا 1

 ”عفان . قاعترش امر :نوجى وم لجو ثيل بل وه لدملا ىراقلا بحى اني نكيلا دبس م حيا 0
 نيابي اب موروبا تبين خخ راهقفلاو .ارتلاديس ءاكررقم راق رباع رن, ليلطو ارا نحس سعب

 تنرللا نيت عتسياو» با متزن فان نو كل يراقب تجب تع كدب وج
 فص حرع وركب لوم عفان وك اوريزلا نيرشسادبصنيرماعو دانزلاو اد 7و بلاط ىلا نب ىلع
 ظ و رلن دلو مب رجب, ل بعمان ومت كت سي اوس بارا تس لامت شاعت و ريكو يمدد شتا

 | رش ويك رينو ىبتو نول قر اندب'ن باى تر امني ى ومو رقوباو لمجد يره ل نلريبس

 ٌلضول اس لراس ىف ازه تسعيدط كك كلر 5 دارس سب قتلا خل لصا)ا ىف روف عفر

 ب3 سس نكي حالم لبنك لالبيصفأ كل اواو ربت تس فان راف" - تس ايكووكليا ىلإ باو
 مه .ص ئ/ثارزُش راما مج لك | . انجب ةام 0 ص٠ بيزا بير - 287 ض ثراعم ا

 || علا ليدب وفا سرس» صوم عريباسبلا ياه دله« ص جر ىرزلابع دم صم ع ىرتزلل لارتعالا نازي
 ] و هنري ىلا ٌمساص ىذلا و ةنيدملا لها ماما ناك بهتك اكل را - حن ةواللاو ةواسلا يلو عشامنو
 يفتح ناكو مجيلع هدا ناوضرس::باصلا سب ّجثلاثلا ةقبطلا نم وهوا[ ايتاخا ىلا اوعجر
 ىف ا ناك .عفانىلع ترق ىنعدند| هزم كلام ىللاق سلو ! ىلا نبا لأق دا وسلا سي لشس >وسا ناكو ةباعد
 "1202 تاننولا

 تاقاسع نيعبتسووالن نازي "ريح ادت ش اى جسما ىلول وهز تاق بلا
 مهنمو مسن نلانا# بلع ٌثنكهفان لاق سبح نب هند البى لوم عاقعقلازب زب ىفعحولا منم - كرب |
 لدا لوسبرم ىلع بعك( نبىباو ساب ننأ لعاو و مد ترعالا وره نبنجرلاسبعو حاصننةبيش ||

 نيعم نبالاقو يشب ثيب رحل ف سيلو نقلا ىنع نخُوي ناك ليس اير فمما مانا ع نر وص

 اكتم ثيش هشيداحا ىلا ملى لع نبا لاقد تايقثلا) نابح نبا كدو ٌسأب مب سيل فاشل !لاقو فن
 بج تشو اكتءافو لف[ ثرضح الكم ٠١ جن نال بيب نهبلا بي نق ازكى ب سأل جماو

 اوقنالاقانصوأ كأنبإ هل لأق ل كتساوتيو 14 ترويبصُب تررصو ل لوس لو وو عك بوت اوب بيرق ظ

 ]  نينموم منكن هلوسارمو هدا اوعبطا و كتيب تا ذاوحلصاودندأ
 ئرُْث تدعقادك با هل ليقف قو[ مك راف فو سس نا نرنح |

 دج تذولا كلذ نف مف ىفأرقي مانملا ف يلعب الص ونلا ثيل ىنكلو اًبيط سم[ لات سسانلا
 هنن قصيرا لور ئغاصرقو فكل اق كقلخ نّسحاو كايد مص ام عفانل لج لاقوتح|لااكنه



 كقلاوجلا |« م

 مورو شيم تاافو كان مانلا ف ىا ؟مشلع | تامدابعن: باهش نعرعس نبا لأقو - لور يللا
 صاتقم »كم

 ناجينب تتصل يكارساو ىو تكلا مانا شربت سبت انث ةاور كونا راق - مريأق

 نايم متو ىف دلانبب نب ىبووموا نولاتل وا - سووا يبوزنكسرقو او ورق
 نو فتدورعم يرصم ايتن ٌْ

 ةيبر نب رجن لئاو ةرّييهو اوه .نئروكم نين ايس ن ييمأ سكس اويكو و

 فت اكن ابحن با لاق 2س ليرياصا . كريس نيك ءاّسواب 8 و انت أ نخر زر أى طر ىترضتلا

 مهنم كلل لاقيوريمج كولم نم ناكل مهنتك لإ يسال بس وو م١ تمرض كولملا 2لوا ةيقب

 || مربرب ندي في بشن مكولم نم ولا كامو لايقا ةعتتو بلا نوكسو تاق فب ل
 اًسعتاط تومي ضح نم قس رعب را نمرج ني لثاو مكب ايارف كورس نورس هك
 ىبوت تسوبرضام لتمر كمال لع ىنلئاو رك قروش لا لوعرسىفو ىلا ندا فلاب
 روا ل اتجرو اهي كنا ايكبيرق يبا تسوب تلاه ساروا ابارفرامظا كتي ملل
 ىيلع ون اوربنملا كغ ىماَعضاو ةرلو لل وو ةرلوو لثأو ىف كاب رمهللا لآقو اصر اد ان لوا

 اجلا سوك نيش ا ى رواعم تدع قبلنا - اًضرا ةعظناو لب لعمل عتساو

 | اهترجومرورع باش يجوب غلو اضاقناكك طف ىاضنركاييج ىيدعب نسال ملم يات
 رس بف دش ىف واحسب ىبلاو كه نص عقاو بيج إب نلتمس ومى دو ان تيردقر انج
 2 تاءاور ضحوا لع جليل وبي رق نم رك نيو رطل فنا تقو سوو 9-

 لامس بج ل تسلأو اح اهني ب نا ى يات بل كه نوابه ل سسانؤ يلم |
 اوك اسكس اركز تهلورك لوس او ايروا لوو ريب لاق س و هان للا .سركر اوس ىو

 مبا . وب هك ل مز كساس ريما. امو

 سارا سمرات كل تاودوق ب نييؤلليها نعيش يواعم ترضح ليس ارز لج
 كير هل ست افالس نك شاوي وادم نعش اول جب لاو كل ل ارف تيت اشم بح
 لئاو ترطحتشو نسا -(الددإب رصف انام اكفسروا كرك مشو 00 ب اهل لعللا ضر واوم

 6 الاثم مج باصا يلي نسب شلح تاكو ث دوف امك سور سوسن ا ل دعى

 ةيواعم يلا اكشف اًبكأ سةتفانط عرج نب لت اووهلجإ ةيواعم ج رح رم تردد اهب صت ده صار

 تكس /]ا لاقف كد دن ئّملَكحَول كر ذ فضي امو ٌةيواعم ل لاقفةذانلا ظلت اهل لاقف ءاضمتل اً | |



 لفل اوجا 201009

 «فرعذر جنب لثاو بلع لخ لذ *نالدك يو اعم ىلو ىتح نعسردإ ىضرسلئاو لس اعو كولملا ناس[ نم ٌتسنف
 | ىاف مقري أ د|او مناهج منررت اج لوبق نم ىلا خم بلع كف ول ةز اتباو دب بخ سو كا نب رك و ”يواعم
 ”رابجلارثم اه ىلع اكل م و باعيتسالا ىلا نك- ىنع نش ىف لاذ جِممب ىل وأ وه نم كني لاو كاز د نم |[

 كنا ظبى راخيدا .تس كت بياور كيس ليزلا لس ليوم لردع ءا تدع شاول لئأو
 فص سمرنز كك يواعم تاغ - رايت تنكس فوكت قون سيفا تسياور ثيسدع لوا
 - ىوونلا بسنت اذدك كس اسك بك

 - سروال يب هيل م هت دزنا ع عيل اوساف فك يذلا نا تببآ.- ةرييتم نإ يلو
 . مو زذخ نب ىلت نإ هدا سبع نب ةريغملا نيررلولا وهو - اهتم نيت سور لإ او ءاسؤر كسك رشيق ريم نيديلو

 شيد ىف لدي ناكدنال ل دعلاب ثيرعاماو .اميرومشمو ثدورعه نمل رعردا امن انؤةرامش ليتر ارش شيف
 و سات ىف لصغملا ىف نك كاتخبو هشارثل ثلل ذورحو سباولا اهوسكي و اهعيجب :بجكلا وسكت ليلرف تءاهف اهلك

 | تيري لأ ىارياضتاو اننا, لييجي لور ىو فاعلا اهيلو - الدال لبق بولا
 هن تيك تضروراد لبر يار احن تلا اكئندسز روا عاب سيب تسب اضن ليرد -امحناوبس الجكل اراك

 يكن هلا ركامارداايلراجلا سريري ورك ساو وو داظم السا بج نجار وكهيلو ري سا
 ' ظ - انسب بير طعباماكبيرغ

 از تيل اج لونج س ليل ولون ايلورن . سين لو لذا تاك يسر اين ئزيةسئلادعي |
 دعب دام تيا رقت تجديد -ىىزازما ينجي باشر ماش كيب ةيلر اان ايل راعوابسإ شديدا |
 .©تراباك علا ىظرردلا تيسريلولا نيد اتضح زيلو سس نوفر لي ناو. ايك مس تداذ رب

 ىلام فلاساعجتس سصنيفلا لس ملل دعى هرينشديلو كعك ب اشم مب رص نبا

 ثيراح ا تنربنوبية سس نييروا ى كد حن ثيراحل ا تن ىرغصلا تان ىو دبل - تكور امن

 ننايفسوبا كح تكن اطيب ني ةرانز سكري لب تك بيرج نبا- كما لونا عفت
 .وريخمنرربلو و لاو نبض اعو جاج اانا يسسوربقسو ثيراع نرضلو فلعن ب ىأو طيعم ىلا نءزتضكو برع
 انارتللا هأ نايس ىلا ريغ مهنم ميس هذ ةريي ىساصن نم ةقرزلا 5

 ىقشمرلا سيلولاوبا ىرغظلا لاقيو ىهسلا نابا نب السيم نيريَصُت نار أهكشلا ّ هد
 رجس اع. ل فيا تييث لولو ود كسرع جسر ةلالما قشر ام نبا راق فورم ماش . نلف
 سر ارقلاو ثبرح هر وهم ىرقمو قنغب ثيرحجو طاق كن شن بأ رجب لاق زك ببطن



 لقال اززجلا رك

 أ يطع ب جر ورلاغ نب واصو قس باطن او اط الا فورعم ليك كش ردع تي اور ماسي 7 ور ىراعلال اق

 وي لك داس لل نب ىو هنيديكاو ىذا نب بكا ىئز دل اف ني لرب كراكو ليت نيرو
 ريو لاو نيعير ىو صان نب او قاشلاووواورلاو ىرا لهو كت ياور ح باروا .ىلابتس اع كلغ

 عل انتر شاع 7 ىراسء ارو فيو رك ميرو ار موب او مالم ابك ا

 أو نيعم نبا لق ل تسدثو طب اضو جب ثيرح سرب تهد, - لإ قت ماكو امعباشس
 بس كبس اكم اشباح بكار ونيك انت ايكو طا لد سيرينا. .لشم اين ىلا ىف ناكاس ادد لاو ةئعف
 نبا لاف كك يور يراكلا ع تبباورو ترتر ا طبر وا عك تيب تروباريبشيبد اما سرح ةرورضلا لع

 ىلكزخاي ناك هخ نب لراص لق و ثمب لل عببي ن اكمنلال هاشه ثبب لح نع كسمأ نا اًنامز تممز ارعاو

 - نيههرد نيتقسو لك ىلع خاين اكو نخاي ملام ثد لجلالو ثيب رخل

 اذه تيأس ئييضتسللاوا لاق كن ةكر حي ساو مشوادهن ثوم تقرب كيراواي سل ثم
 تافو ل سوبا بصرك سنك رقم لئوإ|  ىلاكن دلدا نم ءايح ل عرجالا ف قرطا ئشم ذا ساخنا

 نة لايرهتشم اهدحا لمح ل وضكرو تماماو تاالج كلو لوب لاسنجهس.ءلشنم
 ننمم اشسهوه هيا للاو لعلاو ةياهلاوةحاصفلاو لقعلابرمهتشمالاو ناوكذ نب هند اربح وهو طبضلاو

 مالس نيوسأقلا ليعولا هميم لق نع انلا نخاف ىّزلاَو لّشعلا دو يسلاربكق سلق ثا
 9 ماشه ىلعس انلا عمجا نا 7 د نب ا تاما بف نام ىربو .لضفي ناوكذ نإ لدا دبع ن أكو

 ل اذكر قوز نبي هلل رخماس نإ ص 5 تافو لك 2ك اب كاف تدالو با اشم

 - رق ماس لبسك تب اور كد ترارق 1 قشور هاع نبا رامي طساول ا( شب بيزقلا بيزست

 - ىو هس ىئورماع نبا لس ىكيردا تس ىرارز يكنس لومار وا حس نب بويا د ىز ورم كاع
 النا . لاروكب ساب كرمت سنم ىو لع كشلوا قامت شامر عاشلا ىل ملا

 ليف ل وخ لينه نب رعس نب مت نب ميواعم نول عنب دق ىفب دحا وهو - كسى ب رم كايين ا
 اًمقارعشراوصخو بيررعلا ناسف نمناكش اوخولاو قبافنلل لأق - ىكرارضولا تبينكى سا -.اهورف كلن
 تو شك نمي نع دا ىضررب نمز ف تاموسمهالسا نس إم ليل قيسيف مرق لعو لع نأكو

 . ة؟قم !جىضاقلا ةيانع فام ىلا

 دقو دّذدا ىضررتى كرووواريكاتش مالسنالا ك سدا تكلف ازرم . سبلت زب شاغر
 | ارفام دانلل الجرم ريك ى نلااع لف هارحن تيب وري و دزاإلا نم >لا .تلتقأ# | عاوخا ليو لسا
 اك >االاق كس اجك نمل لاقف ىسبا ىلع مرد قلطأ الف ؟اجاذاكر قس ىيلعىقلاةديقلا فاو اشلخ |
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 لوذلاوجلا امم

 ض هس ءاؤلا بحاص حري شيا ضولا لاقف لاو
 ضعب نم ٌنوها يشل ضمنو شلي اخ ذة عدد ىلإ ٌثدلج

 ضع سام نعْلَس نقمتكلو «212 يبلع يقل نمر لبو

 . شارح ىلا ريغ ثرعلالنم حرم نم تهرعل الهنا لاقي
 ةرشمئي دلو : تل سموكم سس تسلب اه انى رضوا كورك قلع ىعم/ ىف ارربصاعرفلاوبا

 ناووروا كك كس هك راين ع كانغ ووو خل سوك نونو كييلو لور تناقل تس

 نا لاقامثع اهيقنس نا ىللعجج امدل شارخوبا لاقف كلل كلو لل و رك يرش سس كدقسوكل ووو |
 .ان اركب لياقه سس وو شرد اكن لس اكىرأشر 008 |لس_وقاو ساوك بلو رياث اهقربض كلاوذ تلغخأ

 ادرك فلس لاذ مدان سس اركاب ل نعيش ا مد يلو ندا خلدا سيم تتسم
 تريراشا د سد تيب ورب ىرعمك 7 اعترفو ساو اوبال

 ا شاور و ارم وأ امم تورد سبات وه نوب ع حدد بل استرو شارون

 اولد ًمباخجئاو اكو نمملا نمل شم ارخىإىلعّرك سنك يري او مب ان يس صاغاو ترم أ
 ةيلاوطلطلا ث هيجي هنافاوٌدو لب موو لاش ذه كلو "لام ى سنع سما ام شارخموا لاقف هيلع أ

 ظ وحن ليسو” كيرلا نسارخو ا نخلذ حرمت ل( ولاقو اوعنتم ذه نخل حرا سنع ةيقلاو ةصرتلا | ثسذو |

 | ادام هباصا ام مراعي موءادل مهاطعا ىتحاّرسم لقافة يح دتشمبف لقا مث ئقتساذ ليلا تحتمل
 أ ةتس نوكي نا"ول هنداد ل اقف قري ري خلف ؟وض د ىتحاوماتاذ تووملا ف كريو وعص لبن نولكاب |

  هتيد 6م غيف نم ارخوباباولزن نيل رضنلا نخاي نامل ماعىل بتك م اهلعب قام ف اضيالنا ثبرججل
 ] - سوى افورباجسريروا لن السك رغما نب تاغ

 | كيبل لح شارفوبا وقير انف يكد نب ةورع ل اهب ضو لعاب كي نك هريغو 9ديبولا
 أ لانو .ايازدج توك بب ديلركسسح لادم الا كرك ادب كدر لامي سايكس نارك غب

 | بسلة ني للا نباغوبا مرض نعلا ان ىف ل واف ازعو شله ىف شخ ىلا نب نئارجتجاه ىعمصالا |

 |لفقي بنعم بتكك لاق بخ هل قب لو كثوخا ليو هيلا نصرقنا هناو قيزخ ىلا ةقوش هيلااكش نى دي |
 هأ هل نذابنا سلا زاب هل ناكيرمو زغب كن او سلخ |

 ورعسلا ب انكو - مم ف و مادإب ض١ ر ريانعا سكر ل. لس ل بضفت [لاوحاو رجرتك شارغولا
 كر اعشسا كن اروا سو ضامإ جب ىلاماو “لا ١ صا جررتا جو اما طمسو هد مص | عريش نبال ءارعشلا

 - ةيغو | هه صا تر نييمارملا ناولد ومر ظحالم لس |



 كفالاوجلا . زمزم

 لبا لباب هللا ةيلع أ موس او ضنا يملا ثحب شاكر ل
 الي/ل مار داو لعق لطب حس صخب ليت لب لب ىلاسنا عيون ل ب مالا ةرصاايل مدا فود

 | انابرق مدا نحلاب مدا ىنبابنمعيلع لتاو لاعترش لاف ان" سوك ريصفنا كاك ونود سيجار زجل
 (ىلتقمل ك ديىلا تطسب نمل نيقتملا نم ىزدا لبقنامت الاف كنلتنال لاقرنخلا نم لبققنت موه حا نم لت
 نم نوكم كار ىناب 4 ومان ا لب سا ىلا نيملاعل بيد ندا تاخا) !كلتال كيلا ىديطساسباناام

 ننساك ليورم مبا رلتقف خا لنص هه سففدإ ةتتبوطف ىرفظلا زج تفؤيخو سانا با
 ركذ جت ناكمدأ نانعنياىخر ةوعسم نإ نعت - دان عراذرإري ل وقر وكروا ىداش بسسس كلش

 نسحا ليس تختار لباس سمربكأ ناقد ليت خاب تقي ادا داسا لياه ناو ىرختلا ىناب نطب لك
 ماب ىقابّيقي نا اههرماف ىبافاهإيأ جوزي نا مالسلا هيلع مدا لماومبخا ىلع ارث انسب نا ليباق درا

 ظطحب لساف لبقتف نيباف لابو نيضاللاو نيباذ يلب ىلعتاولمس ا ظوختس او كم ىلا عل مدأ بهذو

 غيم ةوزح ليمبأق بر ظو مغ بحاص ناكو ةنيمس :ء نج لس اه برغفا هاب قاب رق بهذادف كلذ

 ىندلوكت>ىتح كتلته لاقو بضفف ليإق نابرق ترتو لسباه نايرق تاكأذ سان تلزخف كريز تس نم

 ْش - نيقللا نمش البقتياالاقن

 ري هيلا ظسي نا جّرخلا .ينمزركلو نيلجرلا لشمال لوتقملا ناكنا ها ياو نب هذد الدبع نعد
 مشان وهو هسأر ىلع اهامرس ةزخصب لت اها كنا ليقو لتقف ةعم تراك زير يرد لتقف لبقو

 ١ جريتكن ال ةياربلا فازكمعا هثداو تاذ نيم ا
 منال اهم م لفكل والا مدا | نب الع ناك يظن سفن ل دقن الئروقره نع هر ضر قعسم نإ ١ نعو - لئم

 اا غماهل لاقي سا غم قششم د ىلاهش نوبيسأت لبجيوريشك ا ىكذ - تيجو يملا نأك
 | يزح ليباه ىلع نزح مالسلا هيلع مدا مث اهرنع ليباهاناخا لست لت ىلا ناكل اه اب ةسوهشم ملا

 ئ هيرب جن نإ قكذ ام لوق وهو ارعش كلل ذ ف لأقمناو الي دش
 خيم بغم لظ رجالا < جيف اهيلع نمو دلسلا ٍتيريغن

 حيللا هجولا ةشاشب قو معطو ٍنوَل ىذ لكرّيتن غن

 ١ ] 1 - مالسلا ميلع هدأ ٌُبيجاف

 تلا ياقمر عام عريس العش 5 ليافإلا
 يصب اهل ءا ثوخ ىلع  اهنم كتلاك نع نشب ءاجو

 | هّدداو - هيلا بشق س انلا ضعب فلا .لعلرظن -يفرعشل اذه



 لقال اجلا روز

 باه لي امل لآ سابع نبا نع كات ازع اثم ىش |رعلا هب.انكذ ىبعتلا نط اوبا مامالا لاق
 تحلق مدا لاقن ضرجلا ترب ادماملا يم , ةكاوفلا تضم ءعظالا ٍتيريكَتو تلا كاتشا كم

 سنملاب ل ليج ىكع ليقف «ءرصم ىفاوفلثخا و ةلسز مشع لِيَ مون ليباهل ناكو ث لح لرإلا ىف
 | لجسلا عضوم ىف رصبل اب ءّزدا هجرس ىداصلار فعجل اة ربرج نبا حو ءازح يقع ىلع حو غعب ل اذو
 .غ ! مارظعالا |

 .نرشملا رغما ىرصبلا الواب ىرطملل هلا دبع نب نبي نا. قل (نلر بس فت
 بيوع, "هن + ج .ناكلخ نال تايفولا ىفازكن م اذا ّىيقملاوهو ةررشعل | ءلزقلا لحاوهو دنا كس
 فسووبا ايوا تدك سيو تن راو رظفو تبرررعو وح ماا« عرلو : اص ريان «تس مارق بارا تدوصوم
 برعلا لهو ةكيبرعلاو تاءارقلاب هناينذ سانلا بع | ناك سنك نب مما. ضريشل لصودس اظفاع <

 غلبو ةالصلاب لغشل رع لو هيلا امو المصل ذوهوالوا درس انحاز اًعرو اين اضاف قفل و .ةياهغلاو |
 اسس نيدوس اور شاع ناين رج نسا يكتسي اور بأ . ٌيلطنو سكن اكدنا صبلاب ههاج نم

 رس 202 راسا دا و بحشو قر ود لك او نوفر كل اربعون اسنيم ىلا زاعم نيك اولسو

 ةبقعد ىرسطيبكرر بدن وشادبعو ىلا ختزرلاوباو سالفلا لب ورمتل رك يياور سس بأروا -ح
 رشاوى ردح ثسباثزربرح ا و ادصلا لرب نيو مك ب

 رجال بسر نمل اقازك سايل نيكاقث ل ناجنبا قّوصوب نس رف مئامولاو حسا ماما 9-1
 وضل بوظعي نعمنح هّرر_ىضر لبنحنب دجا لثس لوكا ماعىلإ نب نكيلالبس مال ض ا ج
 ءانكيردازماعا يرضخ بوعي ناك احول لآقو نو لص لاقف نع يزاإلا ٌماحوبا لشسو قورص لاف
 أ العلا نورا. عركلا إلا ىفوخلا به ازمو ل يعتو عركلا نإرقلا ىف تالمخجالا »ترحم ابانيبأو
 قع فرع و صلرجم ماج مايا وبلغ يرق جن رباط -كاكزبالك ثرازق كس أك سورصب لب ا(امرعب
 ردا تاراقووبو مام ل بأ للك تمرتصت حماه 0 ل2 توقع . 2 عايش وك

 ' ايكبروشم ناطى راقاغيسا يس ترس كيرا تارشنا كك ا

 فلل بنكي ملاو بولا مالكو نيب رعلاو تاءارقلاب معلا تدب لها سوهو لوتسك ناكل نبا
 لها نيف علاو نيمرلل ءارف نمردسمريغو ارنسم نارقلا ضرع :ماعرنع او ءا نقلا ف نم ناكو هقفلاو

 هأ ريد ماثنلا

 دولا . كك تسل رابك اى يرضت احا ىلإ ن برشا جعار سبأ امن ازناغ ولكن ادن اغاكاسلأ
 نطارلا نبذه لبعث ليفلا ةسينح مثنرفالا نوصي ثلا خلوا يم رعلار عضو نم لدا نتتك



 ةلئالعا ام

 صل إب تافو كس سلو ووروا رص اعم كس العلا نو ورظوباو يفق نبى (ىرضح ف اجا ىلا نب | - رحل
 اور فانملالب سي ضيساوكم الاعلان يوروبا ىراقو توصوم تادف يرعشنلا ىومىلإ نيودرم ىلا نب لال ركع

 رتل اي انس وسو ٌثيرظندزمملاب نانا ىلا نبا ىنبلخف نعوبا لآق تسسوب بلاغ ث اربع
 ل ايانعرخ كرك ون شن طالغ ا ىوعل لا نار هوا يري راش ان و زو ومجال ىو لووصرم

 هس اور ومش تسمم ا كس ادع رس ج را قورزرف لين تسمن 14

 ؟كيلاوم لوم لدا بع نكلو ثدي وم دزرا نبع ناكواف

 . كح لاوه ىلومحيتتس ادله انكي اوم . سسوس ووذل رب بنس ايار فو يي عشب تا دووم شال ج بج
 أ| كل ذ نقل ناو ىل للا >وسبالاوبا ةتييرعلا عضو م لوا ملأ ”فلل ابءءاهبعلا تمعن مرق ورم

 نع نخأو ىربإلا نارعم نب ةسبنع >ومنالا ىلا نعوحلا نزح مث ىنّندا ىف بلاط ىل | نبى لعوع
 ناو سعب ىسيع نع خاو ىف رضا وحس | ىلا نب دردأ نع نوم نع نؤاو نضال نوعم ةسنع

 احسان ب ب وق نم انئراف ل اعرب, ها قضخجلا ميوبيس نحن ذلو ميوبرس نك ناو ليلى سيع نع
 | تس اركزب عرب كأس عم حن ىراق د ملاعب ىكرلاو لس ليل يلبورف كن ارنا

 ىلا باركلاكرا نقلا ىف بوقعبو 1 ناكوارفلا نم وبا '

 رشمعلل ىلاو ىتستو ىف هلثمرأ ١ «هجو و باوصلا ضحم كدرغل

 انى سهمو ليوطلا نامييس بل مالس نع اًضرعت ءارقلا بوقعي نا نيتك لين ايعالا تايفو ناكلع نبا |
 ك لج نم رعرمسو ىفاسكلا نم ضال عمس وأن رح ان زن عى يسد مريغو ىرمأطعلا بهتنالا ىباو نومم

 ريانا الس ىلع اف ناذ اميل لد لصد | لوسرس ىلا ةءرغلا ىف «ذاثسا اماو تصبو هّرد| دبع نال

 بلاط ىل نب للملا قو ىلسلا را لسع ىلإ ىلع معان قو نبا ىبا نب معان ىلع السإق
 ”ءاجاضرعرس وكلا بوقعد نع اة ءارفلا ىّرمو ميلع سا يصيد لوس سماع هلع و صنعت مدا ىفرم

 || ايفو ىقسا ىرفعزلا نم عمسو مثريعو ىفاتاسجلا| مث احولاو لكوتملا نب لهو نما نرخ ن ا

 اص 5

 - 8 صو جر ورساربلا مولا : هه. ودبس و يكنس ت تي

 و دام ضال جب تساررش سمل» ض١ جر ىلا ريع اسس مب نص ع حرربخس نبا تساهندط - ممم صن قاعولا يش |

 ىراف“ -هريجو هزييتو حا ص. ىريبرت تاقبط اسم العر امهم تيان - سرداب صا جر بسلا ببي
 ا مم سر ع ططشم والا ىدامسإب جاوذ هان عت لوقب تاذو كك وقع رو

 اناس او كسك بع راى وتل اسحب وتبي ى راق ليس قافنا بيجيب .مقييطل رم اف



 كازا امه

 قياس رقيب ! مروا هن كك كل اقنا لاسم مرتو
 حتر نسحلاولا موو نور لوا - رب لت دب ةاور كن ب وُقل ىراق'- ةراي ف

 ىنب ىل وم ىوخللا ىو | ىرظملا ىيدزيلاب تارعملا ىذعلا ةرريغملا نب ار اهبل نإ ىو“

 - راق العلا ءورطولا ىراف تس لير عسر ارت قري زيا ايلا نبى لات هندا هتحر ىرصبلا ةانم نب ىلع

 لثداشري لك و ورصل لصارو ارب نشل سورا ناوي كاسم راعلا نإ نطيل نيللي

 بارا يرقى العلا نبورطترإ ىراق كش يسد حس جيربج بو ءالعلا نبا سيدا - راينا تنوكس
 ا نواو زاب ىروس ود ىردد لوا سبرومسم ىوابدو كو هع را كيوم ءاقو ءاهاك ىأ

 زاك وركوا ةسور زي ىكروا ابكت س اة زها كرز صن نزلو وراك يكس يأت كد .امهذحلا تسوركتولا

 كاع
 ريدعولاو كرا ابلانب يكدر يب سنيك 28 اهر كلو فركت سمي اورروا كسا تئريزس وى كب ٍْ

 اص ىؤس بميشاو ليسا نإ بطلا كدا اكد دوريبا لش ارماني احساو مالم ربما
 ”مسي ف وح ىف نمتابا ىديزيلا فلاخو - لاش امس وو دال نب ناعيسم والضرإاو ىل يزرع نترمامو دب
 - ةسفنلاهراتحا رفا نم

 سا جى اًنإلا لس ص, ءوزتعم ا نب اتم اغبط لوردل طم اهب تكل بز مكس كل اوكي وار ىحي

 ص ابلالا ةنيسزمو م٠ ص سيلا ولو م ضرما «٠ جءايدالا جو و دس ارحل لوزا رو مك ض ّىل 2 9 ض

 ؛ ةئاهولا :ةينيدو امص حر ناجم رهو بحه صن جرب اربلا بانو مل عر تارزشلاو ساد صا حر ىةزلاربتو

 هرم مبا صم عابس ارا از ممر مل ل

 ل اس نانو اروا تك بؤومو ع واوا لكىدمم لافروصنم ناويزب ري ىحي

 نيب يسود كى اردا كسد: رقم بونك نومأ يب اب ب قمري كور دع
 نورا كك شاه كش راررد كريس ن ورإ ىفاسكروا ىري زر تسمو ىلا - تقاسم بووك
 الحلا نمورطتولا تس قوت اوم ارلاب اوى ريزي وجيد هيلع هرج ترارقوكن ديالا اناره اسكن
 رومنس ىريزي . هير تين ى ري زر ىج اممم صد جر نابعالا تنايفو ىف اك تاعي

1121111111010 
 يئاىواب ترم ىييزيددا نب نيرعبسإة اسك سوبا فاكرك سدنمب /انمال
 كس العلا نبورميولا ىرافاسإا تسر عسر

 كرس و لشي ماسك ب لامج يكرم سل يشوه ارغب سن 51 البارق كيم



 كفا ام

 هل تيرعش روا يكرم ناك ى 2 2 ا زاوأ شوو نيت نيدسصت ليال سا - اهكووبوم

 نفايمهس ىلقتفتيمسو 2ىنيرجهنملاظ لأ تقزو
 نشا ىلا ريجتسملا ماقم اذه ىزداغوى رفغاذ كيوم ف

 نشكل هب وسب نوفل ق  هلوهلا هْوَصا ٌقذماقم اذه
 نفخ( كاذ تك مل ملا ٍداوف نم مثنخآ لقلو

 دياي مف ثلق ؟ هيف سنام نسحا ئف نوكأ ى ديبي ارمي ابد كاك سانير اهلا ميرابداب لس نوما
 و تت لصو كذسحا لاقف .ليلجلل مظعلا اعنالا اذه تاون نيلركشلا ٌثلق ؟وهامو لاف نينهؤملا

 كبوريزي- نفي لادلو تجرخا لقوا لل ظنا اهناهب قد صتيرحهير د فلا شارب هاو ىنلَصو
 نعول نينا معاقل ولاو مارب اور شنادبعلا لإ (انهك نا . كل راوش ءابدا ءاهع بسك تب ناب

 . ساضيناصت نو تيمرعو تذل بس لاف شامبتر قاحا بو فييالاورشادبج
 سئس تممب انك رم او َوصقنملا باتكل شنب ىتعيذصن ل ين نكورعتم رس ادظتر قربى راق

 يف ادورمتولا .اوم لاننا لاس ميرسي جلل يي ناسارغ اكيس .رواونلا باكو لكشلاو طقنلا باتو
 ليون بارك شك ء ارا ل صج ب ورصن ضعبلالعروا لو لاي وره مشمس ا ىرزرلس كلف

 تلك
© 

 لب رقي ةروسرخأا:ىنجث لوادص سى واضطرت يقر لكل اما تس ناوج نأ رم ل صأرم
 ] يروم

 ورش د وسأ_ سيووبلو اردسا تك ها دهعدوضقنين يذلا تيبآ ريش رح سم | ١-.
 ننال افاد نب تافصو راهساوس عب ب سس عتسضل كريشس بس رس ث ضوه نو عوج كرس ا داستاو سلا
 .ثيراص. سيب -بدخ لدهاسأ- لوبي مانومشنب - لكس اسيردا مان لس. سى وفل مس اثني كولا

 ثبمل - ةوق صاف رضنضع سنك اثيط .ث#“ (ارف بعص صوم فل لابتي - نس ادد -ةردبي
 ' م زر (اظمدظأ م شك د ضارب بيب -سآتم

 يووم نبا ب اكواب بيرل نون اثر .. ىنمدملا تورش ىلع ل لت د اممنإلا ةراكتلا سنون اناكبسوا رار



 لفالاوجلا . /م<©

 | لهل سا < شور نو انريب ص صفانل اين نكي ل سميع عك يرق ايو زنك ءاطعو ءابداروا

 كايسناسك ف رف لب بسيواو ىوجرومشم رولا نبا لذ مانت تسب ى كس يناس لي يزرع تذل
 يل كن اشاروا بس نمر اكنلاسنا باس بس سيروم تفشل وكلي بضاساالاع لف مانو
 مانا - لوو ابر تسب لمى ع تذل ىكيم ان كاتس افآو بمساصم حرطى لا تس بوم اكس 20

 تح هنو لاق تس تءريبصم كا ياعم تنكر روا مان م... كب تاصمر كيتا فى لح
 - لو ثدوصوه سس تل اش بتاصملا انكم مر لقأئيذ لوكروا  ثءأصملا

 || معاعو لاك اروا سس سين جيت قمسملا فرش ىلع لت امدنالا نفك ا كواق يلي كيلر ريما ذم
 دنم فاديا نوكو ىمدملا فيضع لع للك ءاهدقلا ةرثككنا كساجامك لون كس يرتب - حظ لح نب

 كب اصم حرط ساروا باسر يشك وبكا تبر سيفا تاثر تحض تيك ى نواس إ سيزادجنردا |
 مكانس اركب سرك نكس ىلاعترشا - تب رسأمثساموب تكفون كن ارب .بؤشيس

 بشك قادس نإ هدابر را" كررت أثروا نب هدابر ل كن مالمو واصل يلع ىلا 30

 ثوثبدم لريجنارفردا لول السل (لوس « لاعترشا تاكل وثتدلا حط ىلا - بسس سبأ
 2اس وعش م كلوسورملا كس ن امئااراكب  تيسووتتول الا لو كين ارسم

 - لرومشم ثاصو انجري < ىرورط انجرواانرو

 تدل وبر ورروا تسديسْنر تسوق ل كسكرصرو ا فرع تشاو ربلءاهروا فكوعكل سا ل لوا
 - كس هذا

 -.انثاك 27 اة ىو كبي مو

 .وبايك دم كاتب سف ب هورشسلي مس
 تراوألا عم وو سك 2 دل ا .ببن ست ت لوثود لو زبر وا ثنع شوو مكرر مرام

 نونويسيزاول هانز كيوب كت اسوؤيفو لقب سسوردا تس انزث كك ف طال . سايز
 ' - اذ نارك كردا كج ناك

 تياور ذم ئاعىلإنباوب سف ثيدم كا جانت التم راي توج انا هوكي تم
 ةنيفسلا ىف السلا, يلع جون لحامل لاق /!تيلع هند | لصد وس سنا يسب نع وبس | نب يبذ نع جس

 تيوب ييلع هلداطَلسف سجال انعمو انيشسا وم نيطتو ا ثئطن فيك باص ا هل لاق نيننا نيجوز لكنم
 .يلع دّند | ٍلصرّردا لوس س ىلوم ةنييفس نخ لاكتملا نب لخ ىو . موج لاب! يوهف ضرمالا ىف تلزن يتلا
 ٌثلَقف ىلا لق اننا اهبذ لبا ىلا ضحبخذ حول ُثيكذ تيسكلاذزحبلا ىف ةنيفس تيكر لاقهنا مص



 لق الازجلا ظ د

 تننظن مره ثق طلا طع ىنمانا تح ههبكلمب ىؤيل عجب هشاتاناو نيل الص هدا لوسر ىلوم ةنبفسأنا
 مورلارغراب شيدإإ اطخا ندا لوسر ىلوم ”نيفس نا ضيا ةكينللزلا نع ىقجيبل وبلا لثالد لو - مثالسلا هنا

 .لنا لوسي لومة نيسان | تيرساملاباايمل لاقف دق ابوها ان ليحمل سنقل برس اه قاطناذ هلا ضرما ىف ىيبأو
 ىوها اًبوص عمس ارلكو هبنج ىلا مافتح صبصبي دسإلا لبقاف تيكو تبكى ه١ نم ناك يشرع هند الص ا

 1 دسلالا مجرف ليج لب ىتح كال نكلزي ف هبنج ىلا ىشني ميلا ئ
 أي لبا تحت ةفاكولتلا ىفاولخمااونما بلا اهيبلاي تيبآ  ثنوأ -ءايد هزيم - لالا -'

 كلب .جانبريل وود ثنوم ورك حرص كلبا كي لطا ار اكرهبتب - هريديبسس كارل اف ربنا لا | ليا . تس |
 2220 'قاقدتشلا ميموري هقفلا بكؤانك اهذانغأ ىلع لوبت اهثال كنب ىقم كس لاا

 ظ جنس نيعلل لورد ءافا را هك

 أ هو لشيز جركل ايعل اي يلو يو ريظفل انه برو بعل
 ظ الم ب قام مو تست ب اهب

 ا تاس ارا باتا يثكيلزو - بتفايقتارا عرس (!0) . بس نشلا لبوطو تحمل جري ْ ١١

 1 فرنك زو هو ك ثطواعهو تلو لكرجنس ندور كلبوط كس ا حماك ا ب ات

 1 دي
 أما ارانب ( مر سافل اعلا لاذ برعلا ةدأع تناكاكيس انكم امابانبرحكاسانوجددعاقابري تشيب لسا م

 اسايب وو تاكنلو سورتي تشاور توفر وا سايب تنس هر هانكس لوف

 | رب .نيفس نول كافلاو ل واهيعو اان زنا لاق بث كربلا نطمح برع سس مو ىما هيساتكس ور
 ظ . سايارف اهي تشتم ل لاه ا سو كو

 ْ او نيعتسا السلا هيلع لاقانلو سان برد تسورثا كدر ظبب سا ست ناوبج بو تسلب و
 أ ت ىرئوارف تبر اكس ا(ءزنِقلا ل وربقلا لجيإلا لخ كناهن اذ نحن يعلا كاف نيعلا نم ىّنداب

 | ىرمدا الو .ةويس نبك ىلاعت ديدا يعن نم هن اذ لالا اكالسلا يلع لآق جس هون نحت
 ةرنس لاح

 ىلاعت زنا ةلف باج نم ازهو يسوادضالا عب شوا سيل .تسىرق يدار اسس ىكمسس ناطبش م
 وا تيا قاسنلاو ناجح ةجيرشا نيطايشلان م تَقِيُخ للا نااًموف ره لفغم نب هند ربع نعف
 ش - ناطيشريعب لك هانسولع تس ةيسرع

 : كثيدلاذو يا نين يك كي امى نتنكم كارم ولوا 9

- 



 لفل 0018

  نيطايشلاىءاماهنانلئالا كيا ىاولشا“ |
 لي نوادعب كل ياس عرولل سرجو ىسا - بتساناجرهاانؤبرراهبب تس ناجي ظنر جرا ليش مار

 - ةررنسوكت ارضك
 : ءابطالا لاقاك بانك فاضا ليم واب توق تشرك اكس ] 1١

  مدقلا روق ىفاشلاو اور ا دنع جس وضو ضقنانادكتسشو كاكا 1
 مفنيو هذوج نم اهجرطىنلا يآ للي ىهو لسان اظاقشة سس نمسا تسمو 0س

 يسوم نابوكود كقروا تائب كوكا كسا | مر

 ييلنفل بسلا تيرص ليفي تسالي نيو اورج ف قبلي كازو نخاف نوبديبس اه
 | صوت ابئاجتكارياش ةيبوالا نبت لبيصفتو . س- ىو ين زواكرلب ضعبلا دلع يس تسب البا ظن |
 | ىضاقلا اًهِيرَشن ٌثِيِقل لاقريبجنيريعس نعو  تقلخ ضيكلإإلا ىلا نظنيالذا اف ل اقترشا ع
 تقلخ نفيكلتالا لأرظنا لات ةسبانكل دوت امو تلقف ةسانكلا ني سأ لاق برت نإ ثلتن هاذ

 سايب كن آرقلا هيف ل زنا ىذلا ناضم هش - كله تينلي - ياو علما د»
 ْ نا دوالعهكسيياد نبا - لزروكرم لب ريو كاوجما ةاحج رج يتيم تسمب كه سوك هسيروك باو نبا

 . ثايعؤلا موشلاولإ .رعرازؤلا - ناهز سدضوما- حاججاوبا تداحصوبا -ماسولا  عيرب تبا يالا
 تس تان عاش كايا - نيلي( سرك ىيلاقرجاوإ - عاقتتقلاوب

 لايمهلا فلاب زمئفمايف ةيشمىشي ناو بإغلاٌّتأ 0
 لاق علا نم بيض هباصاخ اهيسنم ىثشع م اروةاطقلا َنَسَح

 ظ 22 لاقروالاابا ومس كاذلف اهيشمأطخأ وةتيشمّلضاف . ا

 نا حرط سبيع لبا .ايك ومحو مائي لاه نزيك ب تنك انيس دووم هرواحم ابا ىك سووا |
 ثورعم تسرراوباوك, لي كرم سينشي وروناب لمس وهنا طا خل تسرك قم تين |

 + لو رول قباب سيكو تينا واتسب ى سا كسروا هل سا نر
 | ورفمتفوعب ةضوعن| ملقم هلا لات لسد بوك السا يجن ارق رحب - ص دوتعك م

 تسب لرب لو تنك كقول يلع سان ترو يذل ل يك الط 6س تس سيرحل نضوج دوا يس
 لكل نإ تيرصو لكل جبدود ب د وبتصاؤص هس ابرار زيت تيا يددا لو عفاك
 | راضعا كس ىتإ الويك ل هداب نس ءاضعا كسك اضعا سس اركي و هس رف كب كبس باشم



 ةطازلا

 راكع ا عرطاوما وربي هوالم كراضعا ن 0 نيررص سو طكردا مو ١نيّلأا
 قلن هيل ديوس خاوس ب سا نجا عروس كر يجردا جس سوس يؤسس كى كإزيأ - لانو
 1 نارك را دوجفاب كسي كلاب بحت ا نرتوو نر كك علوس <

 كس وو عروأ ببي لم راو تجب بنس اينرركلت و سلات نم كاوا وو تس انو منوم

 وق نم نعض لاقي جس لثلا برض ليرات رواج جاور طير اريل تح اه
 ] ظ . تس !ًرلو لور السا ني ثسواماو أرق ||

 ئ فاصوا نارك تسمم علرديو بيج كغ نصت يرق تسمو ل ناس امركم كر
 | رواتيردقو تاكا رشا رركوت مراعم ساوث بسس يارف نيلظ ور لهن ذلا لبس رير وصخ لوك |

 | لاح قزيتتسياضردا تريتاكزيزاوأ ل سادووإب سور يصر ش نيل ىزي تنك |
 نوتناكناردا تشر لن الئكن اوبجو ناسا دورجي انج تس أ ناب حط روب بارو خقيلردا حال و
 لاحت نووتواب كم وب كانو من نطو كسا بس نونا وكروت الناب وون سان

 ا

 و ك/مرطوم هوو سن اج يشر يراعا ىلا سنا ببدرجي كل وتتكل تااناوبجن راين . تس يك اوس
 | لبن سا ووو نسانؤررامصح نير ترم الج ىلاسنا يردك جاتك نيسلتس نقيس انك ت اانا |
 | ترث لضطس ماظخ وقلب لد مقدس ل زنك نوري ايزي. بساتنوي كوخ ركل لا ونوس ب
 ] ع سامو سرر امهتسا لل اعترش ا .سز وربك 17 الوساك اروا . سو تروس واو

 انؤراديوننا + ىكشيجاسا سيرفس لاش كير ترض انس افدا سيح
 نبك نيف ليو رص رش سا ل ىلادترشلا ليبى تسمي ريو هريو ليزا

 لا تبل اعاوؤوزو راسا سروتو منار اكن اشلا انماء ترهق سئ وريف رش سا كرجل اعرم

 ليلالا مهبلا ليلا ةبظ ىف. اًهكانَب ضوعبلا رم قري ماي
 لترلا ماظعلا كلتؤلاو اهرظ فاهقعطانموزتو ,

 لالا نامزلا قم ناكام اهب وح يب ىتبمِلَع لحم
 جيتا كرشعب توه ىري 1 قت صو لس نخل نر كت دياور حس الضف ل جا ناكلض نا |
 : نياك كلاس |

 | تاك روش هرب سيرو با صقاكتساك ليل م وقل روس د تاك لبيب - ةرغبلا -ه

 روان لوثوو وامور جى ار ركذ قالطاا«ة رقد ءنل ل سي حين الطااكس يأ ا! ]



 روا تاكا, ليسا نوح ورقل - بهي كت يدعو ب ل بس سيئ سى وطم ثييئاث: انت بورقل
 وحلو ضفوعملورمو رش بربر يثكردا بس انورب كي لبق ررطا سنيك بس ضرما ءانا مذكر
 ره دكزلا طب انه لوقت ام خانالل ةرفد نهوركرلل ةرقب, اله تقيل تدرس ذا ديلا لأق
 تاج ق زلطا /قابو نإربوريقب نيامس تار قب مدبس لاق دنا لاق بس تارغب يك وقل - غناللًةأطب
 | كيرقب .ةرقدة رقاب نيثالث لك بس ثيدع . نب نك ىكقوقاب وك قب  تسانؤي يتسم لوب اورجرق
 ناار لمرشح باهت شيو ضرار قبب هئالتلا نب ىذا ىقب لاب جس يجر ننس
 .اغيدبكلخ م ىبف لخّدو هقشو ا دعلإرقب لتحل . انيق, بلانت

 ثدمىل سنلبي بلياك غ )لاو ةااصلا لكوكب تاتا كرار ل يم ساي سا
 نااهفعّند اهضرذدشاع نع جيصلاوفف . سس ىورهو تسب اثقل يضرب سيئ تسب اثألكٌ اع لب
 تر اركوبلاوايناك تشو قب ذي الجب اظوا .لقبلاب تان نوم لع ل | طم جونلا
 وراق تضم نادكاكسا تيل كس تسماروا تح لن ارف لوانن ور تشرك رقاب وسيع شرس
 ير ءاداهجوتاو داهممسو ءافْساهُل ابلا لاق 5م يبلع ديد | لصد لوس سنا كس نى اطد ب

 - ب ترروعم الا لوجو وا تإا ناسا سن  ثدع

 رضي اوارب . © سلب كة عنيجاوكيلدرمترخ اغا تبارتذ السا 2 ىذم - درج -:
 الد لاق سلم ى درج بوث لاقب كسر بس نش سر ارب لسا ثسوضو لم - كس ةدازعرعاو

 رت لن وعيزف ى سان فا هبشنلا كجو ليو ناكم لكْف ىا سئتنم دار حوض اك ثلا نم نوري

 ايائاولالا فلورا فلج عراوفالا تلو . سس نيبدتلافؤلخ بس اهوار دا ةصحجلك/ لاو
 مكبس جابي ل ضاو موي رباشم صح يكياك رنج لي ناز ناين تح ثنو ةيآربب يداي
 موا طل نو اس سنا وون بكا ان طج لواع- ىو سيئر اناا قىدركل تنس نيت سا
 نوكيا ىردت اسس اهيا املا لا مسرب سبير بسام ذم اكتسعاطا كريم

 هبج سك قوس ٍ 2 هلا يزد لنج منان >احأااولتقن عدمه يلو ىلاربطلا ى سو

 تلا نس ىلا ط انج. سرنا لش الاوت ساينب اصفر ريفو تيب كر وا سرك ريو عربزواس
 ٌىجونبو :يفنحلل نب نيش ناو انا لكأت نام ىلع انك اق ىلع نب نست حسب سس تيار
 بونكم(م ىللاقو هند دبع ا هز خاف رمال ىلع دارج ٌتمقوف س ابعلا كو ا لضفلاو ثقودّلد اربع
 ًاهيلع بوتكم لل اقف مشع «رد ال ص,رر لوس ىٌسلاس لاقف كلذ نعل ٌثلأس تلف ااه ىلع
 موق ىلع غالب اهتثعب تنس ناو وقل اك لم اهتثعبب تش نا اههذز )سو اجلا ثبرمأن | "يا نيا ”ككذا انا



 كفار ْ 8

 تمار ناقفاك وول سبي تاءالع كير بت سايق_ نونكلا ولدا نمانه هذلا سع لان
 - لوب م رول هلع حس بس سول علولا نلت

 وريمب ب كسا - يسر وك رايلي أي >ؤاوفوكح هل انلتف تأ اسي سأ جي - <
 دا سو تكس رامبو نان وصخ روك هداه همس انبب قالطا اكرامب يد وفود هوامو رن  تسةرو او

 خام رح 2 بلو ماو وو ترنكل ود امروا دايز وبا -رماصولا تينك < انوه ريم ققالطا ارا |

 سانت اوصالا اوك اذ ب [سضريجن أرق . بس بسبو ماو

 دذخيالأ لاق مالسلا يلع ىلا نا نيو لذ جيواك سس ل شمل برر هيتس انو لو زب اعرك
 تبا راج سأرس تمد لؤي وأرياج ريوص مت رص هند !ل حجت كا مارثالا لبق كس رس حفر ىنذلا

 ير كتركساكسا لات ا 7 ااارسدح عوكر ديب سما ادعو الصقم ستشارك

 نعشيي يلا نؤج قيم ىلا لح سن ١ نيت وللا ضعب نعيكح سام كس وري رج نبا - ابد لرب لبي
 ٠ هل ميز الم تلاطارف ههيجورب وبا هنيب و نيب لع ناكهنكل لج يعرف اهب جهنم هت
 اذ ماممالا بسن نائب اير ّلحا هل لاقف أح جد و ىاذرتسلا فثك تيد ىلع ةضرجى أم

 أ| الم عى نمزت يشاح : ئرت كى جو ساصف م أمالا ُتفبسف كئوفو ُث لعبتسا ثي سلا زه ىل هامل
 . || تمم هللاباو دّوعتف ريل اهن هقعمم اذا لاف منيع هد لاس جوبشلا نا منحنا ىظرس قبره ىلإ نحو
 || وءابف اكلم تاراهنافدلضفزم لاا ولاساف تكي يلا ايص متحمس ذاواًتاطيش تار اهناف ناطيشلا
 ذ كركرلاروا ١ 2اكز اورذإ كريو ىرياط سك عررجرو ارك بجهستققو لأي سدت بارع

 خم قو قي 2 انس ناصع 7 كيررعل امور اذ( 20 ٠

 ريقح سرك يصتلا ”رشلار يه كش لاذ وفر مأ فعرّنرأى ضر كين ١ ثبي رح نم يدع نبا لماكو وب اسي

 ارش انرام هواي سرعر واج كب ني ورا تسب تنقو يلب مالو ضع سإر وا كبساناباحصيرول ام
 . كبس عروشم

 لوقيج ]سلا صنابا تعمس لوقي ىفاتسجبلا ماحايا ُثعمس كس ليت اءاركلا باب يرسل
 بابذلا ناكو موي احابكار ٌتنكل وفي صاؤتلا ناملس ابا تعمم لوفي ىزإرلا لجانب نيسحلا تعمس
 |نكه كناف برضا لاقو خلا «ّسلر ماهل مْ ىدي ىف شب هس أر برطا تنكو دسار لعأطبذ هيذؤب

 لسلاو ةادصاا ريانا .ىنُمشا كمن لاقاذح مَثو كل دا يسبون تقف نيسمل لاف برضت كرياددلع ||
 و كفاوىصلان وسل طن بكر مالسلا مهيلعءًيبإالا تناك ةرعسم نبا نحو هك كبرى راوم ككل ئ

 ظ - ةاشلا نوبلحي
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 كاما كنس ب تمام لك عض )و اسود هدود اىركرردا ىراوس كه شرم ا لذ ثم

 < سارواو ركض نارك يس سمار امس وال يبا ل نوورنز( م ةلكشلم) تلتو ساو ئشم وانتم
 هن هكسوب لج وسرير( لوجو بوبكر لو اهوبراوسرإب ارقد بليا سرت كسر انا سس تلا

 هس كنا جنان . لا هردن مدح حس عضاوت سماع سا تاس كس كوب, لكريم السلا يابا تنم
 ابوك وكول ار عركى را بكت ل اعرعب- 2ك سرد هل كاع /كوبراوسر سا وورد اك اس

 .انك برنس انوبرراوم
 تانك راوس ل كراس ل لور اوس كل كعب ضاوت تس ماله ل وصح رلازا كرك وزن ورنب سا

 . و فرنسا زكىراوس س وريظو لوراك رت نش انس باب سارا كلك كل جيمس
 ىراوس كك نوار سرب وزيلتطو راهأ سرق عطس لو نكس تن نيا انوبراوسري لكلا سروا
 ماطناك وبراوس ريل رالي تعج كلب باردا بويشكى راوي ترك يوب: ةسركر ايت
 . بس قراوم كن يكاسضو ءارغ عر كتدكل تاس ل ماد ورع يرطاىسا با سايل

 بسس بج نبا نع بية صخرلا تيب مسا غارب سبع نإ هلأق سس مارا نفافناي تشو ككترك
 . جس تسباثناهرداانكراكتأ/رما ني شيسداما ير عبس لاطماعرك ل كتبلا -اهنع ندا نعر
 ريض بلا موب اتلامكيتاي نا هكلم ةةيبأ ثنا ىنحا من اهب لبنارسا ىيشتسولإن" لبن ديلوتلا 0

 كاذب قس سةر نا مث كب و دتتك ةروثوكموا - يقل نماكلا ىا - ليس نساك ول . يسروكي نب
 حلل اسن . تس تسب ل ادعرفرم ثمبو اما ىلكذاكروث ءاهرثناهنالةرقبةرفبلا تيزما6 عرج ار يشب ةمال

 | اهنا طاز مل كاب ناكىزلا ةنيلرن مل رض هنولخري نيحتتّندي ل ه١ نا نابوث نع ًايوؤم تسلم
 واس ةمايقلاروونمانلا ىف ناروث قلو سمشلا نا اًيونر» ره ىلا نعو - تبول سكات دايز نيم نواكأيو

 . 2 سانلا) نإريزفع ناروث ياس ىف كمازبلا
 | اثنأو زو قالطا اكمام .بيسروكرن سس رش كريطلا نمي عبرها ننخ لاق روك يمل 9

 راع لكما ونس مان اكتر مولطم ريتا نع لج . تس تاءامو مكامجو مام حجب كسا . تاتا يادؤود

 وه ماهبلا نا مجالا لاقو  توببلا فيلأي ىنلا ماهيلاو ىربلاوه ماهل وقي ىاسكلازاكنكل . سونا
 تسليم ناكرئؤبك ترص بكس عشا ستس تذل لبو ابدأ تك حج _ شما دبر حاولا ربل ماهل
 ماءان اني ةكيما كلن ؤنحب طيطلا حاولوا رضوا ةرمحلا ٌثوطلا وو: قوطو بس انااا ظنريدور يدك
 اج لالطقأصن بٌشامو مث اما تتقن ناوممأحومف ّسلّشو تعامل كلا ب لوقف اث

 كنلاءلع عقر ماهل نا ةغللا لها ضعب لاق .ربب كيل اب هك سرب بسانؤبب قالطااكع  :ماهب سلف
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 || كلة رينو غيلزلاو نيش )سولو اطّقلاو ىسد نلاو تخاوفلاو يوعفلاو * املا ىلع واهب حرمت سو توببلا فلكي
 د (ويطلا نم

 عبلب ناطيش لاقن ٌةماحبتيالجر ىأم طماع شرط عجنلا كا ”” كربه ىلا نع دوا ولا ىّيسو

 رين تكل نيرباب مسجلا ماهو يزال ىلارظنلا هجم ناك السلا .بلعى نما نا فلاربطلا ى وسد ةةناطيش
 اناا "اه افسلا ضع ليببقتتلا ليتتسلام ناومتحلا نمهسيبل منا اههنم ليطو وتوم ليام 4 كانا لمرتوبك

 اماهنمو . هيافخا) سهتجن تاضضام لع لق ين اك نالارث ا ىفعبل بن ذ يدا فسلا) فيفعوهو مالو
 يزن ل كمأج تيدر ماعلا ىف يار والا ةأرهاو لج رس نماطف ًديش سا ملاقمنريه جب شلل لآق
 عرش الا اكن | لفشموطدر وا نلبجك سس لورتوبك اه رحا كه نا“( نات“ ليو يأ رك ذواه ىكذ“ل

 (حلاب علل ناكل اق ىن ا ىرسوتلا نايفس نع بعثلا ىف ىقهبلا ىف ببتؤهبرواصبس يأ تسد
 ْ - فلا ملا قو ني تح تمي لس ايطلارم اجاب بعل نم ىلا مهارإإ لاق طول موق لغتنم

 وكتعلاوها ا شدا نا تلين اب كس مال و ةواصلار عىل تركو نا اهرصف لا راسم

 مدع نيكرشلا لص كلذ نا مس افلا ىلع اتفقوف نيبتئيفحسو نيتما ل سرا ثماغلا دجو ىلع ثبت
 2200100 ناكلغنبا - نيتمالا كنت لس نم نيمو ماج ناو وميلع نيا ىلص

 جراوي ضع اه >ط لقو نيفيز ٌةم اج نم برغل اب ترطننسف عزيز | وخج ىز )ملا ني لل زخس سزضح نينع
 سيلا نم يزل ا ماججلا ءاقاربذ دربلاةرشو هؤوخ نم ناريطل العشم أطلقت م واهنع جرس ثق وامل
 هس .اهنماهب لب نينع نبا ةرشذاذ ؟ريباه نحو اهل ّن يوكهيلع فقو

 فئاذلل أدم كنار مكككل نأ ءاقدولاًِنَم

 فعاضتمٍلئا كح نم  ثنّكنال لاب بت اهنآ ىل
 ىةجاجد  كسرو/ربيريضت ل ذيآلا نكن ا نهولضعتالذ تيبأ فرم كبل ٠١

 للا نم بلس ةرصولل ءانأل ا . قر نحمس نبا ميس اللا كار اناس لارلا ثلنم جأج> عجب

 م5 لاقياهتكرحو اه ساب داوأهل أضاف زكك ةجاجد تيم - تسائؤيرري لونوو ناو كو قالطا اكن اجو
 انا نير شكو ىيدعا ماو مبعرماورفعجتداو صفو ريلولا م/ت يذكى رج ابو -اوربد١ اولا ذا بوَقلا

 دنبن لسا شك بس قوبراديودلج تبردعب كس اهوسردا سسوس تسب مكسر وشم
 كس اننيرراوسرمب سا تشو رريوج يس توون بريس اكس اروا بضل عروجبرو ضل جرورط راقب

 ومالاو تاارطا مترا للوطن اركا ساكسي اراكأ سس سيرت ارتباك ارا رن كل يبتكر
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 | كيتو زناك دك يدتك .اكييرنردنا كس اوتو فال تطلعي ا لوكا ركردا كوب هدانا كسا |
 (ايارشعرعب ىئنالا خرغلا نمثكن لا خ طللا تجرعد و كبس انء ام نيس دنا كس سا قوت ساج ايدابد لب
 ةريره ىلا نعصبس تنياور ايا سرج اء - ىتناذ نكحسن ١ مك ن ذك رخ نآذ كم افنك نلعب ناب
 ءاينذتلا ذاْْلا سنع لاو جاج للا ذاخ اب ء قفل امو معلا آت ابد اينجل رهارمالسلا ىلع ىجبنللا نا اًنوؤرم

 فيعضرس ١ ضلوا بس عوضوم بوزن يح ثسرع ي نكمل لرقلا كال دذلا نذأي جاجا
 ثيزم  ثيب روم ع ضي ناكن احنا لاق بس بازكى واب شو ورع نب لكل دسك ا .نوتتك
 دجاج لكأي لع هدا ل جبنا تأ لاق ىنح. نرى ىسوم ىلإ نع وس ىرنرتو نيس
 نادإا١ ذا ناكر حلم هند اطل كربفلا نا رت نن ا! نع بس ليل ناك انك لوط ثسي لح ف كلاذ لأق
 عضوا ذا ةحجاج لا قام >و:ةحو نا! لاق . كاد سب اهلكأي مثاّمآيا تطبضاهبرها ةاجاجد لكأي
 آ ظ .اهأرا ةصاخ ني عكر

 غمس حم اكك/رو - تسيروك سور يفتك يطلا نم ةعب ىلا نغ تي-ؤم كيلا ١-
 ع/م ناظقنولاو نامه او عددموبا و نامبجسوبا وو امبدلاو كاصوبإا بس تسينكى سا . هائلا رك ك١
 - ساق الغا كيا رعتم لي

 الوصعر ريتم كسا سرمديستل تيارا سانا حرط ى تا وكت افواكت ار هو كربلا

 لقي وأرق نورت ليوط ثار ارح ار دانا كبيس سرس اروا تسارد اذا لو

 جروب ثييدعرب ىورم لرثكن با نكىدإ ىذيرص ليبي -تاسر اجد كاذا للسعر ف

 هتيب سرب لشاربج ىدبح بديجو ىبيج قرثالا ضيبالا كيرلا لاق خلع هند لل كئنلا نإ
 ضربا كيد هل ناكمالسلا,بلعىبنلا نا كس كو ثييدع ب ف ئربط - هتاريعب نم تيب ىشعش تسد
 - تاولصلا تاقوا مفرعنل تكي للاب نفاس" نبآونعلا نا جس لبي لوب انك صعب

 لصي فرصا ىنح هليل يصي مف .حايصب ليللا ىف هوقب كيب دريجج نب ليعسل ناكدمن ا ىو
 : كعب توصل عميل ين هتوص ا عطق لام لاقن هيلع كلل ذ ىشش ل للا كان ٌنيعس

 | هلِضف نمد اولأس افك لا قايم متعمساذا لاق هللا ميلعىبنلا ناؤزبرهىلإ نع ايان
 ىضاقلا لاق  ًناطيش تر اهناف ناطيشلا نم هدداباو دوعن يمل قاهت يعمم ناو اكذم ترا غاف
 ءأئللا بارت .رفو عيذتلاو صالخالاب ل 6 داهشو ءاع للا لع كرما يأت ايوب هببس صايسلا

 مهب لويتلاو نيك [صلاروطح سنع

 هيي اف عبنلانائبشلاىز الاف
١ 

 نو أىساق ٌتوصو كي ىلا ٌتدوص ملدا أهمم تاوصا ثلث لأق
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 لان طسيلع هذي الصوب نإ نهج للاخ نب ليز نعدؤا باو محا ىوشيو - سأتعالاب نير طغتسملا توتو
 وبلا نم نيفتسا نم رك ا ىلع ليل دىيشو ةراصلا|لاوعرب هنأ يأ يس ىفو رلصلل ظقوي هن اذ كيرلا اون
 و ىلاربطلاو ك لشسملا فريك ىو .ناسحالا ىقلتبوركشلد مك نا مح لبن اهتسلو بسب نا ىغبل

 مالجرب كيد نعش لأ نا ىلن ذأ «ندا نال تنام د اولا نا: ةربرهىب نعريبصلا لاجل اجرع
 فلحز "كلذ لعب أم .بلع ٌةريخلاق كلئاش مظعا ام كنس لوقي وهو ليرعلا تحن ةيثنم هقنعيو ضرإلا ىف

 تاق تلفن يد ناكمانلل ف تيبإرربنل الكلأقىنا رج نعي ةيلطإلا نب نارعم نعمك ىو .ايذاكل
 لنج [مماعوهو شلع هند الص زا لوسرس يفوت نيزلا غنا اله ىلا ىرما ٌثاعج لاو ناني حتا اقف
 1 معبر ص صو ىلا نب رعسو فوع نب نمترلا نبع رب لاو يلو قسد ناهع

 سكراب عاواكب ا هيرو س رش د ضوعبامالذم برضي نأ بارو قس باب ّنلا .
 نيرو كل سراب يعش لاؤر سكن از تزثكعيردا - لال بدلا لشمس دتؤا تلقا هس شيكا باو
 ىلا ةبوب نم ضر عجلان ورك كرر فن لرب هذإرز لاكي ' لت نو قل لاذلاو يأ عة
 "ابر. بس سردك/اولاو مكب ار صفرا تقال نانا شومولاْت ا ذ ىا - ةئلووم ضءا لقياك باب 3تاذ

 نوطالفا ف لي ى ١ ُث'َُي نالوا - بأ َبوارطكال ليقو . هي طضاو هنرحةزثكل لب كه لسا باب زول
 ض را "ىروربأرد ان لورب قي كاضبا دوك <صرع هر ابرز تلوح بسب ذك لوقاك ؤ

 نولوو هيل تورم كيلي سا بس ارامكس لوم ود لى كال نجاد رشا تح طيؤفجبس ظ
 ٍ ] ل جس قب قرت ءاصر يبك أس لوح

 و كرون وب < لوب مط ككل | حرط 17 تل وباليك لو زج ىرتكروا تنوفعو حم ْ

 الللي ازا لرنكو اهيسري زرت دبيفم وكس تاب بيرلو تنك تن اناوب يراد كس لآ ظ
 اليك وركر مالا لعضو ل اهئ طلا تربو ىلا بس قتل تدرب تب يمني لي لورد جس ظ

 ,اعلاولا رانش نيكس انين فيا يحفر نأ ن ايلا ”ك حس تيب لوو بجايدارف يا
 سكسات

 وغشم لطاببت !تابيه _ قّرَقب ئزملا ٍقللا تلاهاب
 ظ - (فيعضوهنبشلاتابنللعو  الكلا ٌفيجقوقب لا تعم .
 لا ذاسلاب ناكئمنلل ضعجبابا نا ذاعم نب جين دحاك يرام رهان شا سيك

 هللاق يلع ل خد امل هب كلعلاقف ناملس نب لت اقماول اقف بابلا ىف نم ظن ا لاف جن ىتح ابد هنهجبو ىلع
 فلاشي رحبوا و وصوم لثاتم _ صنم تكشف . ةربأبجلا دبل كيل مذ لاق بابل ىّددا نلخا ذا ايت له



 كباب ذب ينالوا رج لح عقبال اك! منح ءذد الص ىبنلا نا لصد نسبابس يبراجت وباين: السر
 ظ -الصا

 حا ىف نا ِهلِقملفمكَ حا وانا ىف بابزلا عقداذاىاق ثلسلاو ٌقولصلا هيله بنلا نا بس تدع عروفمم
 ا 0 ز ز ز ز | بٌ“ب
 ًالواهل. س اسر كتظاطقبا يدر كييك بشاب ما كلوت معم سبيعي كيرجتو لت اسرنل
 يلرع- هس راوو بسنه بش اه يئاوروا تس راد بس ان بشاب يروا تس ئلاؤريل إياب ليه ريكو لاب
 "كباب ذ نم أطخاو”ةباب 3 نم نوهاو بارد نم ص لسكان اركز تساي كس ب ابر

 ةضوعب ملثم برضي نا ىوتسل كدا نا تبسآر وف .كيسيانرن عب ا امك -وبلزلا ا

 عازف لروز سلوا تنك دب لعساحك ل يشيل بانك نس ولا نبا - تسرد ل رش تمت
 نيرلاربصت قو سا ب[س اي اباوانؤر كوكا كك رج سباك تبان بن اسيل بس تسياور - لي
 تلقوتباي ناتح لاقف اجى دب ىف تنام هناك تث اط ىنَكَلل لاقف كيكْرِإم ناسح هل لاق امتيج انوكب
 هلّقامنسحاامو - 2هلوقتسى اةدسكلارذعتلا

 قيدقنو هجين ناوبطلا ئ يف: ... اجيت للا جتبلا وذيل
 39 لولا اس ام  ةاييكاطماا ب كيك ىو

 ف ارحا ركب نكلو ِتارَسص ثلث بسك دون لق ملاذ يعيد )طل صونلا نا 2 سن ١ نعو
 هاذا ىشخاذ!لاقِفربانزلا .ودوم ني لت نكرم ماما لّمسُتو .نتسلا ماعم ف ىباطنلل لاق سانل أب امتوبب

 ] -اهقيرخن ملا تح وهو ىبسأبالف

 هيرب ىداضمماقيررضت ولو نر يشب راج نرزورب نونا عنو نيسان ِ فاىّشلا ا

 تكل رار وغلا ىف ىب تلك لورا كيس اكل بس هدب يرومشويمب ند لامس لويس كس امش
 روا <هجاتلاكذ او ور ىئتسآ ننكر وا تابت وها ىو يكل كرين كتم اب بيج ردا

 لدفع سن 2 لامكووركاتكس ايامك يي روط لاسر اب < نتجت سس ليال ورنب كأي

 هةورد تشوكاكس اروا ١ بسانؤيزذل اذب تشك ساروا هس لا ثب رح لري يركب تل

 . ب انزكت اصوكى انى بايزيد ا بيسان ونورت ترك سا للوبك سفر ير بسب ا«جعيك
 لزاما ىدوب هس ولم ىو امس تسريفل ل كورد هك كاكموو لب اذ لياناكورطقا اكن كك ساروا

 ظ ل لس مانا ىولس تدك ضجم_ سوري روا واسكنك محبب احتانإ
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 ضرش ل ةنيللوكيلع لالا هس كومو كانا عج بساكئرما وكس لج كلهشنلا
 قسم دارللو «كيسلاو لاظطلاو نيكلا نامدو ناتئئم انل تيرس هب ساده ش ثيدع - بس 5

 | ءرنتفاشلا نواح لالطل ينم بوزن يشار هفيطولا ملا ني تنويع ورحب .قمبلاو فطقراولا
 . ثيدامالا شف يصف . يسايك دنس اورج يرزنو بك ضجل نيل الع يرحب تاناوجج/ ام
 ةنعالاعر هبسسكو اكتمل كاس ثم ليتل ركل الدنا س ثدصص هر وكر طاهر رفييطولا

 ا لالخ لجورخددا نا لاق السلا هيلع بنلا نا كيس عرش ثدع -هبس نكس اكدتمانا وعيا
 0 روبل تاعيرا ملاذ شا يتس اهم

 || تلص جر خملارعب تدك لأق رخملا نؤساه نب كيرلا دبح نح منت ل يادتسافولخلا بسساجىئوزفأ
 ربشلا ىف ءكمس اهب داصفر علا فا هاقلاف ةرسانص معمل ص رمال انكم ناكو نوطوربلا ل لاقي عضوم ىلا
 فيسُيلا اهن ذأ فلخو نغاهافقذلو - لدا” هل >سوتكم ملا اهن ذأ فلخا ذا انرطْتت
 لا لفرع

 هسانؤب نسور وار يجالطااكناض- ناضلارلووبمو فكل فر عب .ارئارشب . للاخ ّيع ٠١

 يري لضجل سر وك لان لي عرش كس انلا تتيح لا هللا بدم لوقبي نم سانلا نمد تيا
 هل لير سئ لاضراذما - بس سيث ورعم لب كانوا كرو ل انتل ينك تع
 - حلب عبرا لكان طاع

 اش سوك سس نايب كك نو ا ةق سوا نابص نم ةيرطخ تبسي اركب قاشنلا
 ظفل_ تائب قزلطا اكئاشري لوود ناو رك يرعمو نآضانمل جس تدعو ءانزيرلب سين شيئان انتل ظ

 - كتسداملا ماس عروا بوش غصلا ء سرك اس سلس ناش

 كلا ءخررع ن١ ثيي لح نمل لبح نب نب لس لبا جول فى لعن! لماكو دججكم نبإ نتس ىف

 تش ذا ةأشيلازم ركب ناك السلا ميلع ىبنملا نا زريغو ىقمجدإلا فو تتحلل اود نم فاشل اورد اهنع
 ىلا لوسرم ىلبصم نيدب نادرا لسم ىؤموتنأشملا والالم ةرسإملاو منلاو يرتد نامي

 ْ -ةاشلا م طابا
 جر ةفينحول | لأسنةفوكلا لها غضب ةيدأبلا منغ تطلتخا وثنشنزلل يلا عباس باتكف د

 اقل نلعسس ا نينس عدبس مثغلا ملكا كرقف نينس مدبداولا نأشلا شيعنمك
 آ 5 4 إلا حرك

 اهب نذاهيف ام بيطأب ىتأيو اهب ني نا كماوة أش كأطعا ريس ناك تبايعمو جبس لوقنم

 كاتاوأ هب لذ أهفأم ثبخاب-يتابو اهب ني نا ةرهاو ىرخت ةاسرْخا هوب ىف كاطعا ءافاسلواهبلقب هأتاو
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 يح نإافذؤام ثخأو اباط نإ هذ ٌبرطأ اه لاقن كل د نحاس اهن اسلوأهبلقب

 خالصا ينط لها نم ناكو ىرصبلرفعجابا نا بس لك تبياكب يرن بيراك 4 ىرع نإ
 | ىفت مغ اشلا تيثون ث نخ أ هعم تقود ٌرفشلا ٌثيقلاذىاينذلا بونفيس دال اش ٌثمعحيمأ لاق
 عشا رت امأ رت مآ بون! ىلل اقف باتل هيلع تنفلا رفا اهتاقلا ًةرغنشلا تصرخ و طئانللصا
 ١ مابا كارعب تشم جذل ا ىضن

 ا كت هرنرب نورت نيس روواط - عروب ليز ب كيريطلا نم ”ةعبرا نخ تبي - لاو واط
 72 حلب[ ثوبك الل ور اجاروحكحرط ستتسايلا يدور سوواط - سلا و باو نموا تيك
 قاطلا كس نل رّقعو كشبرب ب الاو ليخلاو سف وهزلا بحبوةةفعلا عيل 3 ترتيل فو ابل

 نم ىهذا برععلا لآشما فو ىب هءاشتي كلسح عم هنا مومالا بجيت او ميلا ةرظ أن ننال تلداك ذا اعيسنال

 - تس لال ضعب/ شعروا تس ماع تشو« وواط . سوواط

 . تس هر“ يس ءاقنع يسير وكن لرييضت كردي مرعمس ىلع وقولت لع دّندا متخ 56 مَع 9

 نورتي قو ىسلوب تسيب ىف تيا يرو زن قطني ا دهس مورعم با نايات ووتوم ليغ ازد
 جاناكرعماعلاولا .امتووعمم سوكر قا اقنع يئس كان نكس حالطصا كا يان

 نكت مودي + ءايشا ءامسأ ةشلاشب ءاقنكلا و لنِخلو نإ
 - اهقنح لوطل ثلا نب تيت نول وج رشم اقنع برغم اقنععتسا

 ليفلا نطفة قلخ اهدربكاو -شجريطلا مظعا اها ىنيوزفلا لاق سممثللا برغم سعن وكيت اطوه ليقود

 امرذاهيلب اسس كعاّموب تبلس نا ىلا اهنمادذأتف س انلا يب نامنزلا يي لق ىف تناكو سما ةأ ركل ف طغت
 ناريط لنحو ءاوتسلالا طخ مو طربحطا ربل ارث انج ضعي ىل اهب هنا به نذرالسلا هيلع ىنل "كل ظنح- يلع |

 و بتكلا ضعب قوطسرااهركذو تنسوفلا شيعتد فصاقلا لورلا ىز لك ىو ءاهتضجل عم برغمءاقنع
 رار يطلا عابس رظحا نم ىهو بسلا ماظكماظح .هنلا نطبكتطب هل نا لاقوأل سانلا دايطص اطر

 ناشالا جوك جوأهل ”ميظع ىهوءاقنشميف لاع لبج برلا ضر أب ناك ت اماقملا جرش ىف ىريكعلاركذو

 رهيب ىلا كلذ اوكشف تي ساجب تبهذ م خصب موت به نذ قرطلا نسحا نم ىو بث ناوبج لكن م أهو
 نب ةزاغلا نسز ىف السلا -يلعتلظنح ناكو تاقرتحلف ”فعاصاهت اص اذأكأعلذ السلا يلع ناوغص نبةلظنح

 ها ملسلا| يع رجتو ىنيحع

 عم ماد ناويدحل بن غنم ؟رنح عرّتجاوصم بح ص زعم ا نب سا زن نيزيزعلا كا ريغ د ناكلخ نيإركذو

 نلعو يح هإ نم مج مظعا نكل نونلبلا لوط فرصم ليعص نم راجت اطوهو راقنعلا تالذ نش ريش نع



 لف لازجلا تف

 - زك ويط نم ةهباشمو ناولا رع هيفوةياتوهسإر

 قاكىد ميظعريطب ىلاعت للا الثبا هموقا اركذو لسلا بلع ىشلا ةلظنحركذ كلم جيا سلاف و
 مهن مار حا فطخا ذا ناكو ديصلا ةزوعا) ذا مرفطنمهت اييبص ىلع ضقني اكن نول لكنهم رذ ناكل يوط

 كلذاوكشت برغم» اقنع برغملا :نكىلا باه نلد مقنع لوطل ل لين برغملا ةهجىلا هب بهذ ىا كب بيغأ
 بربر ظح ها بقعت مواهيكلهاذ ةقحاصاهيلع لدا لسرافءاقنعلا كانىلعا« لذ قلسلا يلع :لظنحملا
 قرنف منابز يبا كسمالسلا مبلل ىو ىسي امك تك ى شخ زد اكو اضرب لم لع ضجر عسر ب ظن ع

 - لو ملفه مالسلايلع يمول هب لوو دك سور ثبوعبس لاي

 ل ورا سطو تلال يع ويل را سال الا
 نم لحاو لكلممالا نم ةمانا وتقل ىو رق سراب كس ان. لور ومشم سيئاي طلطروا لبا نس او

 نعد اير رفق ا رحاو لجرىلعزفقي نيفصن ناسا تش من كلج سو دب سرب فصنو ندب فصل

 ماس نا ثم! لسن نم ا لاقي سانسنلا نول كأي سانلا نا لامالا باتكىف ىفاليملا لافواركتم لئيرش
 أ اعشنالا نولوقي ٌبرعلا ىاسأب نومستيوثبرعلاب نوط كيتي مهو لوقع مهل تسل >وكوداع ا

 || ساني شلاق سانلا بهذ لاقت ا سامع نبا نحيل ىف مين ولا ىسو .لؤلص كسي ان بسب

 ْ ّ منماوسيلو نماذلاب نوهبشنتي ن بنل لاةساشنلااملبت

 قتلوا. سو يوفوو ل قيتروا .سناسنو سان انس مسمر قالا وجيل سابك لحب
 .لاريل قبرك ب لباد لع لبان 1 ممن | . بس عروف يعض رروا حمود - لب لاو (يوقوب

 ابارك نايل سان رطب رغم انعكس برس و ص: جر بس ملا حرم ل ىدوعسم يوم أ
 سل اسلو سارسنو سان سانجا تنالث نط انل ا ناوبيمل نا سانلا نمريثكمتز لو لرب كابر ىووعسم . سون يبأ ظ

 سانلا بهذ نسل لاق لقو لا ةرلاوس انلا نم ”ليفسلارلعمدنالا اه مقدامتا س انسنلا نال لوقلا نم لام ننهو

 : حس يحاشملا لاق س انيسلاوقبو

 نسا تلا للا قاف ٠ .انرييراولستساو سائلؤبوش ٠

 ومه”الغا نأعو) نمل نا ىلا سانلا نمريثك(به ذاتو) يرن م/ىقبو سانلا بهذ ى اانفصوأم هبداعا

 ظ جالا لشاو نيل مهفعضاو نبجل مثلا

 سقوافنأ اندبام ىلع بعل ا هوت نم كا ذامناورثا ب وحاكو ربخ برعم نجل نم نيل يب ليصفنلا زهد ]
 ًاهريغ حريصلا جوجو نعرسا رجل اك ماعلا ىف كاوجو صو س السلا ةفرعم نعم ابخالا ماوعلا نمريثكىلعبلغ ||



 ] عزي قرشلا هاف برغملا ىف حههضعبو قرشلل ىف دوج نعربخي عضعبف يما قلاراصمالاوةيئانلا كلاما نم

 سان سنلا نا ىلا هلاطا سيريس البلا نم عقص لكك نكو قرثملاباهن ا نؤكني برغملا ل هاد برغملاب افرك
 نوضح لب كلذ ناد االقبط نم جر عاربخ كل ذ قاوم نق ساي للا نعى أنو تا

 ثيولل نب :ريب نع منن ب شيرلل نب بوقعي هتربإ نع وصل اريفع نيك ذأ دبج حنان كذا موه جدلا نم
 اذأ ىلا تعجس نا لف اهنمانلاو ليص تلقذ س انضلا از. كأزتذ اهمسار ىلع تان صقل تم لش لآةىجقلا
 لاق ارغلارضح الذ ةولوغ ةرلح, مهل تاقف كبو هلل ابنا سانسلا ىل لآقف مهلا ناوعا ضعي ماهم س انسنب

 كلذللا [جرخ لف هصنق) نوجرماخأناذارعتسا لق كفيضاالخ نكلو مناولة يش اهنم مترطصا له
 اننالج ل ثمو نص ىىرثلا لثمو هش ذؤ ترعشو ناضالا هوك ه حو هل ورعب صاوأاهنم جرح جرسلا

 هس لوقيوهو نابلكهبظلا لقو ةالعج

 نازجلاومومهلا نم يهد قفامهد هبام ىل ليولا

 قآتدص و ىلوتاعتساو تابكرلا اهيا اليدتافت

 قاما سىفح فامايقلا قاب ساحل بتييح امكشنا

 قازاطتوا اتومتت ىتح ىلاتكلمام قابس االول

 نانلل شعم سكن الو . تادسج "لو ساوخ تسل

 ناطلسلاو ةىقلا!اذ لذِب نئمرلا كلمدلا ءاضق نكل

 اولاقف لاق قاامسلا لكاي ناك رسبت نمرخأ لاقنّسانسن اهنماوجذ من نوعذاو هانخاذ نابلكمبايقتلافلاق |
 تمص انا ىرخا ةرت نم سانسن لاقنف هتاكمج جي ملانه تكسوواولاتو ةوج دودو نخافوو لخرخ | سانسن
 اولا سأرلا ظفحا ناسلاي ىرخ قرت نمس انسن لاقف هناك حج ملانه تكسول اولاقو ؟وجنف كو نخاف
 مى ةوعسملا لاق:اهلكأتو اه الب ىف اه داطصت ةرهملا ناربذلل نه ى رس نم ميزو كون خاف تو نخ سانسن
 || شوف اةقيجلازغرس نم عطاشلا ىلع لني دم نوعست ىو اهلحاسو توم يضحلب نم يشل لها, تادجو

 رابخا نوفر ظننمل ةرهملا ضرءاو نام نم اهريغو نمبلا ضرما نمر إي ىلا نب لضتا امه اهريغو لمرلا ضرما
 سجنو معى أن لق ام ضرإلا خأقب ضعبب هنا نومموتنو هدفصو نم نومحشو اهون لحام اذا سانسلا

 الثخا ةياعلاردوه نم كل ذاع او ملاعلا ىف هنوكمدعىلع لدي الهو هنع كنب البلا لها نم مهريغ تاممك
 نحنو س بعل. ىلا وزع شي دح هيف او ثمو ملاعلا ىف هنوكرع ىلع ليان هو برغم ءافنعيسابخا مل عقو أك
 قرط نم ملاعلا ىف سدانملا بدرخلا ناويبلل نم عرونلا لهب لصتا امم كل ريغو ءاقنعلا درس انسنلا ةرجو لن م

 ورمل اعلا ىف كلذ >رجو صب درب لككلعلل عطاقلاربذلل نالكلذانلحا نكل ةلقلا ف عنتمريغ كل د نان لقعلا || ٠



 لزفألازلا: دعو

 سداشلا ناوبيللل نم عراون الا كره لقيو بجاولاو عنتملا باي نع جرا يت اهل نكملازيح ىف لخا دوه باب انه

 ةمرقلا نم كعيبطلا اهتجرخ | ناويبلل نم أءاوذ | نوكت نا ىنعملا للك لضتن امو سب ىعلا ورا قنعلاف س انسنل كا هركذ

 بلاط ملاعلا ىف |مداناشح وتمأري ضا ذاشن ىقبف ناوبعلا نم ليغ ىف هيتأتكع بطلا هيف تأتي ملو هك مو لعفلا ىلا

 .نمكحا نضام ةرخل هين ىلا كي دضلل ربو نيقط انلا نناوبدحلا ظاوفاو اس ا نيا بوربلا نم ةيانلا غافلا |
 انه ةضج لع! ىلاعنت هلداو عوف او كويل س انصبا نم ريغ نيبو هنيب ىتلا ةبسانملو هلكاشت هردو ةعببطلا
 بسج ع لهظندف أ سو ىاوكح مذ كل دعب للقملاوهو ةيوأرم ىلا ةوزعل ناو لقنلا “لك تكلل ذ قف انل سيلوريدلا

 لصتزربخ وهذ سابع نبا نع (ةركذاماماو ١ ةتجرع حوش وتلا ىلو هنداو هل نحتسملا عضوملا كلذ ىف هظن قيام
 هنازكد هناو ىسبعلا نانس ن:نلاطربخ بانكلا اله نم فلس امياثم لث قو ىسبعلا ناتس نب للاخر

 ريش نالكركل دلف» اهل كئافطا يرانا عم ةربخ انك خو ال سلاو:الالصما اهرلع سو ىلع نيب ةزتغلا ىف ناك
 اهلكر انجل نه جيخو ييربدلل عاشت او ءانقنعلا ركن ل سلا خرب >اثوأعا نم نيالف دورس ام بسح ىلع (ءاقنعلا

 نيليعس نب لسا اننادح لاق ىزورلا ندا دبع نبلغ ان دح لاق ميهارب| نب نسل ثار عيري فع نب نع

 ف ارث اط قلخ لدا نا ة:نشلع هند | طص ندا لوس سلة ل اف سبع نب نع ةمركع نعرريضع نب نحر فكك
 . ىف اكو سانا !كوجبو لاثم ىلع كهيجو قاخو اطسف سنج لك نم هيف لدجوريطلا نسح ا نم لالا نامزلا

 و بلأذ# امهيف نبدي هإ قلخو كنم بداجلكنم ةىفحجا عب سا هل قاخو لثيلرلا نم نسح نول لكدتفجا
 يملا ان هليارطو أو راق نعل اباه امسو هل اثم ىلعء ان | هل لعجرو لضإلا ظيلغ باقعلا ساقنم ةيصرلتاقش هل

 امك, كتتسن او س لقملا تدب شحبو ىف كد ل تل جو ىفناواركذ «تفلح بيبا اط تقلخ ىلا نإرقتنن
 هيلا ىف لب سا نيو ىسوم دا لخدإو [هلسن ثكىتح نالسانتزالازب لف ليسا ىنب هب تاضفام انوكيل ||

 و لّيارسا ىنب نمئسوم عم ناكنم ميمو ةيتلا ف نّرس اهو ىدوم تأم ىتحّةنس نيعب سا هيفاوثكم
 هيصوو ىسوم نيل نون نبش ب عم يتلا نمىلاعت دذلا مجرخل مث ةيتلا ىف هلسن مهقلخو فلا ةةئاتساوناك
 يبصلا لكأيو شوحولا نملكأي كلانه لزي لو ناليعس يق الب ىف أجحللو سوني مقوفش اطلا كل ذ لقنان
 نانسزبرلاخ هل لاقي حسو [هيلعن | طصرهعو ىليع نيب سبع ىنب نئجنربلظ نا ىلا ٌماهبلا نم ثلا خريغو
 طسلا) ىلا مقص تيقن اهلسن عطقن ا هيلع هدا اع دف نآيبصلاب لجفت ءاّقنعلا تداكآم سانلا هيلااكشف

 ص“لل وهاملا برغم اقنع مهل اثما ىف سانلا لاوقا نا ىلإ ياللا ىوذ نم (ةعاوجب بهذ سور كلمغد

 ره رىعأش لاق بيجر هاب ءاج كنا كو لير برغم ءاقنعب نالذ ءاج مىملوقو كئيق سد انلا برجيلا |

 برغم ء افزع شيب اب مهحبصو

 هتطحالبف رلع درا ىلص ندا لوسربرثنب سبع نب ىن ناتس نب للاخ ناكو سبح نبا لاق ةةبرسلا قنعلاو ||



 لطلاب | 55
 مايا ىريذاوسرحاو لمولا نم م الظع لولت ند تااتطجلا ةاه نم ففحش ىنوتقداف ثممأنا١ ذا همموفل لاق ئاذولا

 ريفش ىلا فرجيرخاو ىربق اوشببا مثاوعمجذأمايا ىربق هيف ىلا فقحل لوس مرير تبا بها لاح يأس اذاف
 كربد ا لص ىف لات ةمايفلا من ىلا ث لحي امو نوكيام كيلع ىلما ىتح هيف بتكيأم كعمو أي ناكىضحلاو ربقلا

 كال نب ريعن نا نارا شنب ادحا نكون ا/داوأولاقو مهفويساورهثو را ضخ مثرم [مووشبببل كيبع اوعجاو
 | ترعرذ نعول نإ تاو سار نبإ لاق ؟ولوتو هنعاوفرصناذ شوبنملا لو ءالّؤه برععلا انل لوقتوادغ |
 || ماكنا هلها ةعيض ىن ةنأب اجرم اهل لآقو تملساو اهم ركا دريخب اه اقلتف لع لا لصوبدلا ىلع
 . تن ىوعسملا

 نم للا مننا ث ىلاعت هدا لاق سيروب لكريم ليتارسا ئيصت_ بوجي هس اك لجعل
 . ب طك ايجركودام . بس لاب قبس لمت بيشو نورك وجي ورفم يس لوجب كبك م - «دعب
 ةنس ةةنسالعب ما هينلا ىفاوبقوعف امي نيعب ساهل مندابح آلم تنءاكو كندا حليش سا ب لآ جنس ل الي مس
 مرانيدلا ةلتمالا «نه لجتو لمعلا لكل لآق مالسلا ءيلع ىبنلا نا نآميلا نية نح حو - من لبا قم ىف
 رمهرىللا

 دل لوم انوججوو كب سجركرقنرلو - لو رشم تاناوجرالو ا لييصفتا كي هرئان سا - عري ا
 ِ ىدشرلدلو كل ىرك اًضوصخر لقب اشبلو _ لفعووكل يثيلو .راوكوك ف انرلو روك يفرلو . نحيل اهرلو - لو

 ِ سرور بعلو ص انو كريوخرلو 50 كيورلو . لملر تيل . فرى طلو - لجو ارلو

 رلو - رلصوك صيلو اوك ضرادلو - يقر قرلو - لضتإكت دّضرلو .ضروكو رًاذرلو - روب لدلو
 0| ص اشم ارتف ىف ىلع لاقازل 2 فو اروفص#لو لأول متر لو ا تكف وكتراجد

 حيلك سا . سيرك يسلك ةهْض سصبامالشم برضي نأ تيب/-ىد  تبوبكنزعلا ١
 نوطالفا ينوب يحل يروا سيم( بسلا ناو ملا و رطل تيذكد بس بكانع
 ايدارفررقم قرر اكن انزلت صلع كسل اهترشلا .<بس ى دكر باصو عا ذزوا سكرت: يلب لي اريشما تسانتكل
 انؤب اههب سالف او زقف تس سا ركربك هج اهبانكر تااضوك كساب سى درس ريل ثيطلال نأحربسش دبس
 تبوبجكتعلا يسن نم كتويب او ريط لآ هنا هذخس ونا ىنجرس بلاط ىلا نإ ىلع نعالريغو يطع نب »سنس د تس
 قيكتعلا نالأق لسلا يلع ئبنلا نا ين" نب بزي نح دوا دىبإ ليسإم ىفو _ ضفلا ثري تيبلا فدك ناف
 ظ  ةولثفاف ٌقاطيش

 رشا حمو لل ج ايداشال امازب ارض يمول ان سار كيك بس كاصا اًرربتتسب/ري لو لستم بلتع

 تحلق مسي نب اطع نع مين ىل انف أدل لد ىف .اهكراظو حبس شن صن يك شمول را ا يلع وبل نامق



 هال دل

 ف مالسلاو ةالصلا يلع ىبنما ىلعو هكيلطي تولأج ناك ن يحد اد ىلع نين ىلع يتّيم ثوبكنعلا

 كندا مضر ىلع رب نيستا نب ىلع نب ليز ةرموع ىلع ضيا تحبس توبكلعلا نا يكاسع ناتي سان ىفو -ساغلا
 تيبل تويبلا نهوا ناو بس لسن نينس عب ساب ول صمم اتا ذيدللم ىف اتاي عب ِلّص امي عننع

 - كوملىياون اكول تومكتعلا

 ركبت تسول بارت سيق إرقلا هيف لزفا ىذلا داضع ويش تيا. لب اإرْغْلا 1
 بيب خو ىلاعت هلدال اق كس انك تلالررب راهب بير عمدا ريردا بسائوجوابيسموركلتغتكا هل سا باغ

 كسا بيب لا خيبشلا ضغبب ىلاعت هللا نا لاق رتالسلا ىلع ىبسلا نا ٍيعس نبل شبار ىؤسو دوس
 لمس روتر نت ىك باغ - اكل ب اضع سوك ول بوبس جو دارك سلي كس كرش ريض

 ظ هال رؤوف ا تاكام نباتي
 ناب غو نيباىغو بّرغَأو ةب يأ شد اًبغعمسإ ب حلب

 أ[ يرياد نبا ظل ن ايبا. ريو -رزصولإ عرج ابا . ترامب انوا ناي ريق بإغ
 بار اناس -عرزلا بارغو لحأو عزو تال لشن لبي اف اورعتن بسس

 ةرمال نما عجيع كلر الص لاقو ٠ 0 .عأ يس لري برع بسيوولا ليل سسب وو تس

 فد ٠ ةمامإلا ثيردح نم ىناربطلا عا بلغ نيام اق مصعالا بارغلا لشمكءاسنلا ىف ةنخاصلا

 و  ءاضم هيلو ىردحا ىزلالآق ؟ مصعالا برعلا امو هلدا ل وسر أب ليف كيش ىلا نايا

 برع ابف نكن اب ىغبا خاف نلمهظلا مب جلع يلع «ندا ىلص دا لوس س عم انك ل اذ ص اعلا نبي نع

 نه ى ب مغلا اذه لثمالكءاسنلا) ايسنلزم نيل لخ ديال ميا عدني لل صلافف نيلجرلا سس ياقنملزج ا مصعا ||
 مكى هزجسا حرش يح ايد انساو - ناب خلا

 مو ركم ضل ماع ض بسه هكر وا بسك شجن ءاهقفرب تدعو تعم اسقا ناك دول

 لا لدور روسو ستجد رار برا تعا طبر

 .أ| هول. سا انو ناصقلرو ا ناضل يرفسروا سي تيراجتر نيم اك ا كدتخ ديل ب بالطماكسسا هوو
 روا .بتسواوسلاوب يرش رأسا انك كا 2 درك اقئنشما كي ييرعو ب ازتغاو تنزف حس(: كسلا

 لاق هن المكن سلا سارع عتب | بارع ىو لوب دووم لولوو لصأي ابو راوس سرت ب باز ل

 ىظنبإ هنتوا مالسلاو ثالصلا لضفا ىلع ونيبن ىلع حن نعن اب هنالنّيبلا بم ةسلاوللا بحاص
 - هي |وُماشت كل نلو عجب ْلو بهذنف املا ىلا

 هس لب قساوف سابا نار يردا كس امك سافوك نك شيوع
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 ميزاب لم محو ليل شامت



 لفألازجلا م[.

 عمال و .اهناناب ميديا ارب لبن ا وورق سام دحر رجع قي اب جدك المك يل سا نيب باغ

 لاسر كخ تكرر كرم شن سا برع سا تنس انيو عرالطا لك قارفاوك كارو ناو

 هريقعطلغر لما اع بسأث موب دايارمكو ب اضرقزلعوور وا تانك ق ف ليل وكول ب إو تانك هدابز ب

 تدط كى باردا ءاذفو ننافوكن وكون وا ساو اكدكايانمكل وبل كيس تعالغ كس مالم راقت اس
 كرك ومو ري تسرارمت تفو ىسوا نبه كد كنز تر انك تب/لاركروا تاكو

 2 0 بروناي شاب كلاعن انإ هذ

 ىواشنا نو حينأ نا كح ىمرحعلا باهذ ىلع مين

 ىداحنيبلا كولر وه الح ايكو ثنياعاملكث دسأو

 د ارصملا تاون ٌثسنلا لقو 2 فا ساذإ لوهجلا ىفيعي

 داهتتباب كدحصت نق قاف . لاح ناب اطتتا هل ثنلقن
 جاوسلا ثباوثأ ءابطتلل ىلع اً سب سيل و بيطخلاكانااهو
 جامل سم لوساهتحاسي  ىنْبْجيم لف لوللا ىلع نأ
 >اقفلل تّيّعملا نيَسلا نم  ىاوناهيج اون فرحان
 ىداوغلا هب ٌريِسَنت نَم ةءاشا ممفاو عمسلا ٌليقث ايظَقْيَ

 ىداببّيلا دوهمث نم هيلع  *إ نّوكلا قييهاش نم(
 وري هريغو لك ايرهاكرم تيراهتي كس كيرفاس كس انانم ىرجن نرخ اول ل ككل نحب

 ايك نال بج ليما”. ؟ماقنم قب ضرمالا تحخن صر صب بارغلا نا سانتا ويعلو
 بيتيس فحم ابيررغ . بستر اناك برن كتي نسا باغ سلب لور يردا لس ل اعتز شوت

 انت برغقسو بير غازب لل يمس امن نالبب ياينو يك تير دا نيتك بيرغ كيك فاسم وانو
 , نآرقلا مي حرم 1و ابى باغ لارا ترمو كك دب اشم ظلم اون

 ذا ركب ىلا نئعان ! يندب لاف بيري نا, جوس نح لاو ىلا نع ىرضحزلا نع ب ثرررم تأ

 - تدنآ الو رييست نم صقن إلا نيصاصف نيام «تلع زد لص هدا لوس لاق ىيفو بارغب نأ
 هنآ تعطتالو ره تضعاكو :مايقلا موي بني قحاهحيب بت ىو ماهيب لكيم ال[ ة سبأ هلل

 مث هلداربعا با غاي تكا ىنع هند افعامو بن نبالا ئدركم خو ما ىلع )خ2 كو حيدبست نم صنف

 ليبسلا باو نيكلملاو ئيلاو ني نقلا ىوذةبح علا لا ذا و تما ارومك  سرغلا +



 لفنازجلا 9

 ترب نقب قالطا زغرب لوفودقناو لك سس سرف[ يكلف رداء سف تك ل يطال
 و بلاطولاو نابت تينل4 سف نيك انكر اوس سيو .بساناجارك فول هدا توزن ع ءافو

 : أ اولاد رامغلاوباو ىضملاو رولاو

 يلورشن تس زلع رطل كن اسنا شا ردكربك سري اشه سنام م قالغا طن زوعك تناوب
 كسك ا حسا شي سس برس .اجروفاج نتي لصارو ردك جنس لايخاكابسرع جل سسانؤبدوتوم مك سفن
 ليشلا نالاق ©كيلع هر ل ونلا نا كس يعرش شدع بسهم الدايله ل بتل تح ىراوسب سا
 - ىناربطلاو انس _ قيناع سف اهفر اد ىف ارحا لبيك

 ايوركرالأ ل ىلع ا بجي[ يسرورششمصقاك امتار حىل رعااروكوب لس مالسسلاو ةزلصل هيلع
 داوسم ناكل ارعاروا احضر جرم ماناك يومك ا قتاور باوك سطور يلع لا لسورة ترصتت
 ءاند| لوسرساي كقي لصتب لاق ؟ لهيشت امبلاقف هرمز لعمالسلا هيبعّئينلا َلِقأَ هيذو - اهتثير امد
 تيباول كا - ىقاسنلاو دواتودا كجرخا - نءاذج س ف داهم ليز اق داب يلع دزدإ طضرثنإل وسع لع

 هّذدا لوسرماي ىقاو تلا أب ةيعزخلافف كل نب سنت ضيعت لاناللاق :يزخايائْرَصَح له بس سب
 اوةالصلا لعل اقف سرفلا ااه كع ايتبا ىف كذلصا الو لغ ىف نوكي (مورامسلا سابا ىلع كت نبصأ

 كاكاو )عجل كل د ىلكريرغلا رس قالسلا يللا نا ثيرادط ننسم ىفو - ةيعزخاي نيت داهمشلاو لل كلنا
 - تتامى اهيا, ل ئاش رؤلا نم تيبصأو .اهذ كل دّدا

 :ةباوطسفو . سرلا شم لاو أملا ثلث ىف ئ ىف سبل نكي نا اًيوفرجرت نبا نحس كيس دصردا ت/يا
 ةكربلا لأق مالسلا ءياعىبنلا نا هيبا نخملاس نعو اجانب هايس سرفلا خلاد لا ثلذأ موشلا

 ىلا ح ينتهي ءاضعا ليسو ي تكل "لس لع - ىارلاوأرلا و سرفلا ف ثلثف
 ٠ + كبس 'ء 4(.2 تدري

 7 دضو ل ملثم برضي نا ىحتتسي “لمدن نا تيأس اف بكس - ةشارف ا
 كس نارك عاج لن ركاب ععوكت ار وبس مان اكل وزعي ىلاد لسيما نا شاف - بروي شإف بيلي

 نيش عر كباب بج - سقم امى 17 اليزيتب لس يجو 2 : تطير دادس

 ل جس ئاروسد اجيد بلا تطلب نر عار يدها لوربق سرك يدان لكل إ ل كلايتيمدق يش
 وكسبشاب ىريود ساجد بوري - ب قلاو ليسو يا بارلت تع ى شور ر اب راب دو كبس

 لب هر رك اناربب ىف( بلاورك د واذمل سجةردما بكوب نص عروس يرد نين كلو قبو قي لابس
 _ لوو ام |

 ب



 لقلنازبلا هب
 تلاهب كك اسن ازأ سام ايكروغأن ليل ىكسوفارور ع لكي تسل هلك لوزتب كاركك اسنا

 ثاثباعرو اي اضل راو اضرب جس د ايرث ىو اصردا تس هد ابر تسبح تلارج ساو

 ؤ مَن ١ لرب ماورد كوب اقوزاااببا تس! راعاتلاو زورو بشوي أما سريئاطت

 تدالار جت يلف بلير ف بونايك ل لازغ ماا هيما .جاتييانب نعاني اكشن يسأ سا كرك
 سانا ىف ىقسي دارو لاهل ىف تصلاخت تاقرتاحا ناءئضاإ هاظباهسارتغاباغ اذ قد غلا له ناك

 ّتَْض اهترانلاذ نُوماهنس ملا ل ٍِش يلع درا لص درا لوسرم ناكل نلف ري دم ٌةرموا دايألا نبا

 ْ و جحينخأاناو شافلا

 ساششن لاو ةرنكلا ف شلغلاب هيبشتلا انه - ثوتبلا لساطلاكسانلا نوكبرعوب ىللاعن ردا لاف

 مكلشمو ىلثم نا بلع /ند | لصور! لوس ستعمس لاذ ةرباج نعرملسم ىثسو 30 نلاو فعضلاو
 دانا نعيك جنط انا واهنع نت ني وهو اهيِذ نقي شلفلاو بدانجل لجل امان لوا لج سلشمك

 مكارما ىلام لاق مالسلا ميلعىبنلا نا  نآعمس نب ساونلا نع قنربلا ىو ىددي نم تلفت منا

 ىف ب نكلاو برخلىف بنكلا "لك ثبونكم بذكلا لك سانا ىفلاغلا تناقش بنكلا ف نونذاهنت

 ظ 0 .اهيضّيمتزما ليلا بزكونيبلا تاذردلصا |
 تع ار لوا .شروك يتسم ًاررصو ران لوود دارو شاذ يات -> لعلا دا
 كاي نا 42 لورو احر سالت نوخاك (لورو ابكر وو ردا لوس و وع بتراث انك و و

 - جاف نم عمسأ لاقيد دإقلا كنم قزن!ىا الي منك ريعب دنقل اقي ب ب كس ناشا لو سعإ

 0 نر 5 ا نوف را رك تك بيتعسُل اوناش تروق ل ارك بتريرصو ىكس :

 1 داق نمر أ لاقيو - سين رك تساوت تفرط كا هورمكر وا بسانيل ص اتن امم

 و ماري ذاك ١ نمل هو زج جيشلا لاف .جاتبرؤن تكتل ابوس تاس ارق كا لايخري اكسرع

 ظ - هبذ لوغلا لاه ىلا هأعد هب مهنمرجضلاامنا
 كابرع تين[ سا  نيغسخ 5 >رذؤاونوكح هل انهلقف ىلاعتاألا لاق - رش, - قَعهْل ا - ٠

 / لذ ردنب سكر ردا 201 رف - ستشبإلا -ريتروملا ثعلشولا . بيصولا رلاضولا توزن

 | فيلف ل روف ناطلسك زك جس اتاي كي اح تدنص مب هو رو مبشم أ
 . .اًناَكسبم الاء كرز قبب ةلاصوباتردنإ اود كارد اان ىررووباجتايدردب ايلا تياوكرشلاب لكوتم
 | بلل ابرويوودت ب دامك ان كىروبفو ضلوا يمت الس تهظافح ناكل ياسا كر حب
 | يرضي ابك دابا ةبرن مسا ييب كيقاباب سو تقو ابك ثيديك لن قشور



 كقللاولا "بع

 حلاك نانا بس انيف/يكنارولابيطلا . سانتا سيعمل لك تنم عرطكن اناا نب - سةر تري
 ظ ظ - تس ل ائاوكل ومني ا هوان

 ىلإ نع ىاربطلا ىّرس .اهتايداثبردنب كرك كو كل ارفان ل ىلاعترش اوصل روم اكرق
 أذان رعبُم اكو نحف لا قأتنامزلرخأ ىف !يئلع هد | لصولالوس سلق لاف ةىدخل يمس
 .ازهر سةر هدايزس نو نمي خروسكيو كس تدياور لامني اى سادج ب .درقلاب نم وال
 102 نال انين موحش تم باور ضب 34 : هس لس اك نيضوسمم لا رو للودنب هدورجوه أ ل

 باف بسب بأ ؟مئع هند ل هنا نالقأههنحذدا ىلا جو ليعس ىنا نعابسم متي ر ىرابر الم
 ] نسم ىلا نقلا نم لعل سدااللأقو .لكأي كا

 لك جايك يي ظني ل كور اًورظن شي رز سب ش نانا كرنب ممسك قرأ |

 9ويومكن اسناروا ساتر ناس لشكر دنب ناسا لس لوبقتم ليي لوو ذاب بسن فر وطور يرد
 ناو . جس [لمكراقنرا يظن .ابكنبناسنا كسك رةردنب ئه جس تيروصانفاي قر تكرر تروص
 | ىف يقلب تاق قطب كلى و, سيري فو تروصو تسيب هدوتوه نانا بوزن وريد
 ىلاشا لريال بلك نا كرك رت لاس نوعا لورا نو ري وهوه تم [مسبأ

 صرصنى السرو ادرج ن ارق . بس تدل كيري انطىئالساروايجسن أرق. بيطكب جوع يظر
 ظ وراق اظن . بو ما) ميسم ون اما كسروا ياني سس ىم فو وككاشا كس للاعترس ا نب اطم

 لامر. ساب تب كاساردنب مب 17 - ماك هين 2210101010 جانؤبابس لاو

 تادرس لاحت ةسناشادام ليشعر كس ل داك تهيب
 تار ظبروا سس نعقناو يلو خب سئ رب مومو تارظنو ت انافحاربرب كسا ىئافو 50#

 راو. هيساب سداطخو حب لوقو حربجو تالسضنو ظن توظف بلل كسر شيع تس شكو هيد
 باتل هريدب مار يفزين .ةسرب سواك ست اظن مأرب وربط كن ل .زظالورجلا
 بتارزصلابكسراقترا يظر ب لابب طاف كاطع ربطت اوواعم فاطا يانج سوت سما يتم اًوك
 ليي حلولا ناله سرييلا رشا دك فكل قل لو نيرو نر نه تس ار ابجر كل حو حج حولت
 وكريلظو ءارع حرطس زين اكمل لرش اك راسو باس انج ااروا ليصخ 0 هبا كسروا



 لفألاوجلا م

 تسي ئررشنءاقنرا عظن فاس يني لولاورنج قلعت بتل كك اهوم ناساري درت يرظن وكس ا
 : للف ترو تاسابتقا بس تارا اقرا يظن ربان ضمن :

 ام | يم

 الدتدرءس شرب . بس قاتن تاب لرد ركل وررس اين سا كابا ترف
 تنازل كههك سوت يبب سخر م يلو ظن ني ىلع تك نير ف كاينو كك لل
 حرظنرطقترما .كوبرو ا/ى تولع ماع هدوتؤسل بج اكورد اكل أ لوا ذوب تاورنيريت
 | 2 جوف رتبي سن كانك

 تروصر لكل رايك( لوم اديب كويكاينو رك تساتوبادس لاوسي لب لدا كضكرتائزرس قلاب
 كم نلكو ع ؟ قلوب ارسب ب سلق قلع ساإي رط ىلا ندعب لو ةككيدوك ادب
 لودر اى ديس من أل ؛ هئ ىديل بكي رش كايندابكل وتد لاهو وريثو تاتابن تاناوج
 سار وو لياباب سا ؟ ىتايكت يروصو لحن ا تفو كاي ز اف يتسلاعىبل . سين نا ينول
 كو .بسل اظن هدى يك اكرم ترروصوم و 2 امنت قو رك سوك نورك سوق تأ 56

 ب تروصانفإ رتل س اوني قكن ىيتروصو لك ت انناكناغآ ايناس هال كسا كلير
 .<كراين (ترروصر تفر رتفر كس ى رب كَ 2 0 كس رادو | ضول يثور

 كس سيك ىرربب كنا مين كيس ىلقنارز تسب تاق كك ل ورتتنوفوو نا لس الع
 ل علاش رام لبثتس كوبرييروو كايد كس سرر وعرب لسا نا اطم ست اتيت ملا
 ل ورغم تيراوعر وارق تساي ماناكتيردقوك ماتو ليجكد ا فريدا تيا سيايند اق
 نيدو ريو فايع او[ نوفا بصوا ىكلؤوةدرس علت ناي ءلو ب اديب نين ىراهبردا تراتي( نوب
 ظ . ايلوم عبس اقثرااكتسانئاكلازادعب لأ

 .؟ اطيل ريكري تاكو سنابس ير كلي تلوو سد ليل اهلك اوك وكي لحب
 تام سا تيفيلر ناب كت س انكم ىدكك امض وكر سس: نومك يا ل ىسلل | اننا ساايك

 - بس لك روتو - يزاول ايند اكن ةكرك قبرك يك وت ساو ليمن ركل ؟ كرنب قاس
 ٍ 7 ُْل الاول زر وررش 3 1 ىيايوطغم باب هب نأ لوزن ل الرس اوبتْيي لاب اوبس سا

 دوز جىبل قري راه قم شون مة روبن بتلكو ثروت دان دق سن اي تراهداخ“
 !بك/, لادن: لن لبنا طي امو, لج لاني لينا ىس تتسم, ليك رطب انك يابس اب ساونا



 .كفلازجلا ام ]
 2 | ش 7 ُث 0 5 ْ 7 100 ١

 | ليفازا امس نتن ليئانكمو يصر ام ءائاكيد كل يع ردا ل ورازئاب ص ايرز قر وا ناكر
 / ليل دن سرر كلو لود لس سينتج تانئاك, حس قابور ناو تيفي
 00000 بج ايانسوروكب الى تردقوونكلب |

 لوةيكو ول ورخص يل او كرا باير رم 7 ...٠ سنك ورك يك : 0 0 27
 ملول نينا تس ى رو توت يصلوا كارد جس قرد تا[ اكس انك تدق

 | ارب لوو هسروااروراوكر درت او يد سنو وحط بكس نايك ديوس .٠ ...سوكب
 تاييرب.راذي سن ماو كابر ىبووركضو اب قرت لكلا بدو ترجل سو ير لم
 تاباوو ات الث انكسر ع نام يكسر لس ئداورك اىل اكلشاب سل وفد كس

  ث ىكذ اك وكرسي وك سا ايد انبات ليو اذ ىرن وج 11 رن وحب

 ظ لور هل نيدو رطل الوبر اد تجرد ايدو با : ايكشسم نيرو يروا يكد جس يل كس ٍ

 كح ىرتوررلا لاك يورك تاس ا ض باروا ايل 2م 3-1 ىرث هو 2 يأ نلوم

 ديلوكس مر ذاكعسس لينآروا اماجانؤيب ارب سل_وبجوجردا هوو ابر است اسكس ىلا تاون رباب
 ركن رئؤوك دس تيسر ب دوج وهج ناعيا نزيف ثيوفوكل مار سا ردن ار سويت سرا
 01 . نظرك بك

 ها[ تدق طع 'ء . سرروصت كلو كءاقترا كم كرا امالاب صررتم

 جسرا ظئتسدمد ترص سكوب ماو طبل تيك اق لادتب كت انئاكئبتساربشسا
 ضار جسس نوبت قولا .كرحىرصووردلا ما جس قول ذو نإ تانئاك لادا
 لولوو كاس ابك سس كارم ارائاعابوبجصس بانر كيروا بوس ماكي

 هك د زيكو كنا كاس نوب ظني هك كيت سي وو ب و 1 ب اهكيد ىج

 نس ناي اهبظن تيروغردا مى رب كي كارد اس تيرورط لن يبوروخنكتقاطاىدب تس
 سباك ونشجاكن ا . نإ ةك[ضرالق كلوز بم كوأ كا لابد .ةساتلت وب
 قابس ا. ةيوب سيأس او ىراغ ليما رط راو نامردا ىلإ كس ريغ نم نك يي امك
 روس ئاروا أك يراي :راهكسوو لوس صوم وو كشسداببيها تبا -بتسابو كبروا اتيان امكدو

 اى راب يلوا اما سيك باي لس ءاقنرا يظن ربام بيسان راهتاكتلا حس مازتلاا كل |
 ظ ٠ ظ - لاب اكتسانئاكسا |

 تا اكد اى يب كما كل ونوس الوظافلا سدد .انكقرت جرب ع بلطم كراش



 1 ظ 000

 أ تإا سريري ناز بدطماكء اقرا رطل ا دانوب لاو ليكم ف .نود ايس سكب امك كس تسلم |
 0 يانور نيل[ ضن

 «لكالء نقب لح نورا مانا بو انو راكم يرظن ساوكك ورا لمان اس تس اينذ
 لارج ايدلاو كن وراد دتن لود رك رطبا تدب تمحارعو عيت اقر االسم ءالطع ريو سنتيم
 او ماركو بانك ان(هعروارب هع و معءا65) سرفازاغا هن اواو . كساب نبع

 ' جس ليكإي ز سيل وامؤلا باتكي. كس كلك

 «ذك وسن رقت قر اوس صل تاناين رن تايب لتس بنيك وررأ
 تورط يدا لوب ابا جإب عفروم سرا فايا سيما لم( شلل لاس لوسيا يرتب . انت ق وش يا
 هو وك اوت ساينس تاتو و/رك/ايكن العا ل ناتي سس احن[ راهز اهب سببا

 نضام كيفان رب . سايب تادف قي كورا .كل مل حف تيان شامت
 0 ] . هك علاش ع اتنعتش اتينا

 لمت نسب بس لاشساو بسصلد تباع كلاي ؟ ياس يكرير ظن اكراعنرا لس عد ك كوراو

 لبي بانك ا . ب ايكايكت الا يتربى رت انا يتم سيرك علاطم باك إن نسم ىلا
 رف اس كارز ميقردا ساب كرابتتا لن زارت نيش: فاضا راش يكد ل ناش كاجول
 يادنام ل وصا سا نوح ارب كن ءايكورليب عاداك ورا حس ساس نتي يوري
 لب دار غتر تع يكس تناول اركز جيري ل لوما تس نا 0

 مكر لل“ كم شع باكر نكشف (مسرورط نواسلا كات لوبي صا مرو لفابج
 كتل اف ديرب اقماكتالام كءتمقو ساوب كك اكير هنن ىو ثورصروا كس ابايد لجل وروزك
 انش و زلاب كي يشار كايا تجب شكرا لكس تسول كب زتكرما شريعب ناب ىسكعرط سا
 0 كت لبوب

 سرسوو لربتيردا - ىربال ل ربت ربو رك ور ادن اهس الك اوببو با ل
 ؟2 كماقا لا - ىباشب امو ايل سويكو ماشا رص نائبا < ركزتاار هدا ربك

 كلن هو /انقا ىماتسب/ل ينلا نكي لو ملقا ىادنساب كبير لصف اسما « ىركب لين كساك/ ياو
 رك كاما دكاكرارري امرك ا كح سكس يمان رص ويك اهقدن لكلاب لقا ووجوب
 كك لوبةوباس تقلى ساب سي لامع ويش لل ايت

 أداه ولأ سي انزر سميك سس انو ءابب تكراكتلا سان ب انطكرساب بئتتس روك تان اويجانت



 لقرار ١ ئ

 50 اكساتري انبر ب تاداقم زبر روا سرج سيبو وراد اج نت 20 ا- لاش ني سا
 سيب نلاطم كاضف كس اي ساكس ناتي اكل وراد نابت سلو يسر لي اوك يتسن موتا

 كاضد تابع لإ لوب هسرمو كلاعنتسا رك مواز كس ءاضعا فخ سرا لايلبردت ررخشسم

 ان احا و اوسل عبس لوب دوب نقاط كد لي ليبي كى كن يقسو طوبض م رايز ب لمى
 واب كيرول اكلة رييزب قر تروا ططوببضم ىبو ايل ماكووإ رن تسوضعر جني اذ صرت جرب اظزجو تس
 لدن باناوتروا طوبضهموإبر كلب ىل علداكل ويفك ا

 !بوكررصو صانايكل 7 اشو قرت امك ان ييرظن ور 5 لول اظن النت وضل ا ضع
 ؟ سكب سيئ علاض ل وبكت اكبسا ترس تروصاو ريب طبل نريروا تأ انزل رمهأأ

 كي تناعايلماكىتتسن ارا كر مدلعموت ببكو تظن انك اماجايل لب لهيكرت حنا دكوبإ

 سس ودم سل ابرك و واب ىلر وصلو نرو ل ام
 تاكا تاو نش شفاك يبتبا "نباطم كرافت عظن ' سو ساه ساير اد كابن كو ٠

 لو ((قأ رص ريكو مشب « كاسلا 224 لي اروح نإ, نيم نا -واوكلوراد كام دل اعل ظ
 قرفاتنك لوك عكس رد لئلا كب يرو طل ا ني ماشا كش يجر ا
 ابلدلس د اروكس نس افلا كيو ل لو ادهن سس سكوب بل ءادتبا شي اسس لوقا وبئر كس

 تيئاسكل ندب "تح اسوأ نا. بسّلوم تس عفى 2 عرش ئايب قل وراد كاج/امتهلو هير

 ] - ني توباك لتي كنا لصغر تاداع ل هب كك اردا

 ) نر راضلا اسس

 اكتساب سا عونك ينآ, با نكي جايكاقأر السلا برر يعوض سا لسا
 ءاقترا يظن لوب ترك يوب سرر مانو لسا يري طكوج ب ةعايانا كل وذم تنل
 «للاو لضأ تبسي ق ولحج ناسف هو .س تاب نحمي _ىسكيٌ ع .يسوالوا كردمب ناسا نب اطمك
 لكلاب تاروا الاو ليسوا كسف" كس اهسأو كابر حس توق ىئ ارو قب «رداقر مارأو سي مس (بزم
 سيب تايونويجر كت كيلدالوا كرد روفاجى قرروا لقيم

 بيير تجي كريب ب شرافان اظن لص ب قر تاك عرطاسإا كاري تانتال : : ل ةعيع , 5 و
 د 85 0 ور و ٠ ٠

 راد كابل ريغو اعنك لمجد اذ بج نل .تيرادناهناضار ابل اعايك بتر اجلا ىتكاكتساب سارعي



 كفل م

 لن تربداون اون ايب راد كبدي ديل ىلا لربك ايكو ولأ توالي ع ى سا

 54 ارب اكسيل اثم لذ ستصل 2710 و : حرت كياوكسا | ومب نيرا رد هدوم ع

 عا شيرومهار اهبل سايد صشر سس اس اهطورعتم سا كل نبك منبت ن انا ظ

 ان ”صرداكشلاسا لب تان و سمت لك بديلا مس امانويراو ناجانا كررت لوكر ورم

 ”مكىاكيلاو زاكن اناس نوداؤد عب كسرت اسس ا قتل اوى نبش س كي جنش باتل
 روادثبك ب لطم امن كلاهما بس انه تسمم ناو ظ فلم كينب ى كش دلي اشد مدفعا

 - جس سييئان اذكار وكت سب اسس كن الا ]

 متابنكي ليتر روصت قا ِ ثيروماكر اه اقلرا اوك بح ل تلك وكل ورب نقريروط ام كو

 د ىلروا كس /

 ب لب انك الرول رو و ات 0 جنابي د رايوكلوردنب

 م (اهدكالام ليوم تشاد مب كسا طل ناسا ب كلت تل س نانا فابزع كيا ا لوراع
 + قا الل قو سبأ ى ارشيد اهنا مد بهو ب كنار كركم 5700

 هك لباقسدن كنا ٠ لوب سيمنس لاكن عراك وردنب ماع. بس قوم ىبل كانا ذم
 هنبلا سس ىفوم لابي عراب اب سلو ابروادكإ ٠ سب ةلك ناز كتوةلع اقترب ومد

 بس وصولا ككل ءا تا . سور كك انا لمد وب سن مت اك لا كنا

 - سب ةلالوالب ماو
 02 سَ 017 اج .تاتب كويزو اوت نسور جلو زا ا :

 بسائترربى ل ونعيد رند مام لنور ثق اع ىو إبر تس موي زرق اككللا تس اماعإباب موري

 لشاب ليي وش يشيل نانا .لب ىقرتاب نيش ايلول وجل وجا تنقو كماش

 7 1 7 ”يكتسؤاو لل اهنا + قو لان يرد تبدا لمين تسانارككدا

 ب ومى
 ل هسا وب اهب تطلب مسي كي. نيج علو | لوئوو رطل اسفاريري نيب 3-9

 دوار سس لح سس مب تاب بل امكن .يةباص نيزك وم لذ +
 ةكراسم ليىلشيف» ٠ ريل وعروس سرا رست اهي ىكنلعاكنا كي وردا لوتس اهكالوجرص وأ

 . نب تركيا ىنركل اكن ساري ليضإ ىراكش ةك كبيس ارتد اتريد نكرم
 تاجرا رناوت سايس ارك كل هبي تب تالا تسيل



 لقلاولا سام

 ا نإ ركل كول سي ىف ركل وحن تتقو تسلب سياف كا تيدا لومي لبكي كك لتي
 هش 0 توري ىب 72 201 - ليل اما سم تشو مدابر_ ل انيونلابوكس | انباج تس

 : . كربريبات[س ا مقاول .ليةصوراودكتسبي .بةياطم
 انا تاع ىر تسب وكس ا كتيب دار حذر وكل وزعي افلا بكس( ف يزيل ىح

 اى ازسوك اراب سب/اود ل كسا امانا ل نباص سل ان ل غنوا كرموز كورت
 | كلبا ءاتووعرد لور واه اونا بك اهنا دكلداوب احب مركز يك هو كهتسرك اكن و ١# قو

 هدأ ايكو تعلن كانا .كشس 1- امل ارا نءاصوت اكو فثاورصم سمك 2 ساولأقا

 نب كروزر وايل يو حان انا لإ ' كل ل راجر بركه كباص لن اجبر ا تار

 بح عرطكراو ٍ ةكروا 2 اا ا تسل اجاب ومكر ليد 3و اوك باض» لون ىروبكس رك

 ْ : ٠ ظ امج امروو باي

 وو لوو 1 ر النيم يبس نود تتجاوب كيشرايدو انه السا تأ

 لونيبو تنفو كسوسوكت ار . جس بوب تسير قى لس اننر سم لوب لامن اديمرت ووين -هسانؤبإ سبأ
 انصر كنا .هساتيلانبيكئاكدت ب تب عطا كان وا < انتر ب داك برع حاتوسرلاجل 8
 . تلا سيوجلبقس باز /عولطوا سي اهوسي ىيشيوب بوغبا ذأ. بسانززاك كد

 سن دروب ضر غنا سكر ل كتكوت بارت عطا كاش دوت
 كلوني ازا يب شما ووإبز و اكتساح لاير احنا سانا دوبط موسم اكنلا - نإ كود تدي
 دوري كنا بيج ص لور وهلا هيلتون كراك يزف ا لئوا لوي

 تت اناس ل بانك ليكى تاناتاتا تكره تيس ل ولو يفر
 .ىتررا تر يوشك يرانا لقوا ظفام تروق كى .امخ تا ماناكسما . سس كى الكلم أت يأؤتلا
 نال سا كس ات لولاك ساهر انزال تور تاس كد ىسار كرو انيك حسون كومار
 تس شرب هل اكب سيرينا سس عش حرطاك اسك كن ساحب كسا .اهكبو تيوصو ثم وكانا
 تراس وتاب كا ايكو اناا ىف رو اعد نيو زال يغدو ىلإب ب اك نب اص, دكت اص ناو

 . سات تدب نون راككراد بل سألتا
 ان اهي ىر نرجس انؤ تا تيف عري دقن ا لو اه كيسي !ثرصالمر وكر وا ديب



 لفالازجلا ا"

 كركر او نا نودنب بالازم ةراصروا لوكاس اه كى راكب .ليكتي ورب ىراك

 رب انراجبا/ىراكشوا سال ركن يك ساي رس س حن | قودنب . كام لتس لإ
 1 5 ٍِس 1

 | سي رلب اقم يرن لنا تانؤبرو تقاط هوايز تسب ي .بسانب انوا تك ريف أتاك
 ميول 2س اهو يات سن سلا 7-0 وير اطود ايزي نراه لور رطب وا تساوت هد ايرراه المول

 اهس ل وتناووكلانكقودنب انلمل كن ديكس نا ىداا ليلك يلا. يابو ردك ىد ركب سي نك
 ل بس لحس نركب روكا. تساتناُو

 , هنا ىئناس الات نيم اصايل لو كيس يركب ةكرتاكلو «دثب لوراصالاب ووكر
 فقر مزيل كتبا يرظنس ا انك يظن قرف صا وكل بكب. تس تسروص ورش حالصا
 ه<كبسود عج امازلل باقم اكتسخاس ىف اهل ود دنب ناروا كاسم سلع سس بس . عج ايانبب ماكمع

 هو كر لو يبدأ كت وبئتسوريزرواا رين جهان كروكري ساس ىف اجاب تتقباطمو سكر نا
 سالبة ا لس توصلوا فنتك ب ناسا تثبيت

 كاتس, سس تمخاس لام و رنا كلورادنابدلب ىرب لير لالا ايكن ابل قس
 كراج الروك كرينا . بس لايام تسقبلاطم يرام ل ناشارؤا لوردنب ماع جس ىفاجىل اب تلقب طم
 لأموال ب تاينثننسوت نجل وفود .اناج سيثىبايإب قر قو اوف يلو ردشب اه: كانا ريو
 ان نلوم وك كا لورشوب لاب كو ايدل ١ تشاو «وادعن واتا لب كعؤر -سسو: لاكي ||

 كيرالا سوم عطل وفاسما كبك ايليتز ايلول بس لاجل يلو ووامعت كك ولي كور |
 اىب هيد كيك ب حنس لو ناسا طر وقلق لرب تايب كل ايلاناك كوخ ندد عد
 اس انوع التنس ث وط لدن ماو يبن لك أنيس تاني شي بسن اهنا راس ليكن
 تي باه اسما سابك نسب نان دف جس نو كب لورد دنب نإ ابيل تحك تس اتراك صح
 روان اسلاك اجاني لين تاب ساازول .تتكسر سب لوردنب ماع تلاطم ئنأ كر حس ناش
 را هك مايل تل ع سرعو ساكس مد ايكو . كن ىب إي لع ثرروهك لور دنب اهنا

 لاا ءربتكمو .انلس باه بيشو البرك ب عنا هزجو رنج ليال يوحد ساوكل وتم

 اهي انا 1( ديوب ولسمو يل وكسر و يركن كيل . سي ايت يس كن اوكار عرظناكاو
 رو ا لويبا از بحسن وب نقال ليتل امك | ضرامرككوبك ا عبس سايح كرت تس داع ل دلع
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 0 انور ادس لايخيب تس سا .ةطرعي تشاو ربي سطر ارو كك لوصف لس ساروا
 تحرم كعوب سيل انتساب .واديرإ سا كي سراب تاكا نإ تع كريس
 | زرت تل يعش ا, هرب مرو يصر عدان باع ي يردن كابالا يد
 ُ] يا || لايت ت وان [ كي تريل اشا لسور تسب اث كس ساانمل .ليقسو مديد وويل

 ىلا طال زوو .هسان ب تماصروا نزولا سي ريتش اسك دي! قفاك لدا ١
 رو زو ليت و ب قكل وردي نا ىند ليز مردبا قيط ثم لتخ علو سس نااسلا حربي انزكمماك
 ردا انويحتسب عاد اكنلاسنا سنتي لكم سيلاشم ب كوبري ينسي هدب ندير فاكتسماجب

 بلا لو مس مل د ط ص تسعامب تيا. قوم سي[ اهيكل يخنق لوفاسنا اننا
 لاو لسان ع ١ ؟ لوك في اك (لولروا /سانؤب لو أ (ل يابس 2 وكيلا ءنأ و

 روااربيانرل اك ساجايل ماكس سادكوب باردو او بجتسبريبج لو ىروض ىلا تلاع لوك
 كوب نابسم انهانه سس د ىفاسنا تيروصزنفإب قرت علو كرري كار كاريير اذا جس ايكو طوبضم

 ,ابا راد ن 7 .لةمارظن تين اكتسب ليل وأو وول سس امايكروضلا ب تاينيكك لكي كاردد
 هذال يل فر تفر سو بيرق سنا إس لاب يتم. قوس ليت لوبي يل
 ار عشانا مال كأي طسو كسرت سا سلا بوم ىساذرجتر كيا حب ةحزر ردا بنك
 تفس تلو: ب بيرق بيرق تماص ل كرب عش سلو: اهو شن كل كير داس
 راهم يبع  وبركور عئشانفب و ريغو كون تشو, لإ رمرهكردا سل امورك سم اجا لب

 ب ْ مهتسانو#
 هرفر لوا ناس م سيلا تره تسب امنانط تيوب ع تما اكل ميا وو نعت و كك اسا

 ذل بك الث فاض سس ترلام للكبير ليل ؛ ىو وت وب سيبن موي طط دايز موجب ومرلا ل لورنس
 كيوب ل واي لونوو كس اوت زب ايم تب ج لاكن اننا لوبان روض مك كن الب
 اذسل . سوبا لورب كت قو سأل ابل مهد - جس قر ىده وبس ىلإ مو سطس
 رواهساوب كرار ردق ىلا اكتم ى ظل لع لو ىررورض مذ كل لؤوو 8 لكس اوم تسب يس
 ناسا. كسر ينقباكم و كفك دق ىرامب اكلم برس لايخاكل فاد ساس. نيتك ىو كس رولي ماع
 . لوم مدعم لكلب هورتفر نفر ان امض ن ىلا ترصم وكب ان تباكمد سك

 يل واب ناكذيلروناجك و تعد مك سس تيفيك يوك هب اب كنون كس ناضادننا م
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 كاساوكم اكسا بج. امضاتاب ايلم اك ذا ناور فو كش نإ اكلي ثاب. تل سيئ اكن اس نكي
 بوو ىب ةكويراهياثم اكليل ماك جريس نول كر كو اب درك ايدو ماحب امن لوقت مك
 ناروتو ليي و با ل لوناكلك ناين تائب مان: ضو لب وك فاك مبلل
 تاتو وذاك هسا حس كدت تيب اهنوبي إب تلح هيما نانا سرب كأي ا ىو تارع ين ح

 ظ ظ ع نشرب ل أ اتكون( لحي اكلولاو كالي صووو اضوصتل و راو كام كليو قر ٌُ رب

 ري سكر انكم امانا لك 7-0-1 لورد راد مد لم الكلاس ليوان سود الس نب

 خلاط طك رنب امن نادنا مري باديس - ساتر ناسيك كاب لما كن اشار وا لوردنب امكاسغا
 دوا حس ًنايوب باخ نونو, تسب كلا تسول جة ماب سيار ابوس ثسعاب كى حجات تاك لي
 ] تنل امدب”لاحيرت هو

 تسب اني كس سا .سوك نباتى ىريود حم يرانا "نا كوبل يروم 7

 | كلر حرر سكه ايكت سباك يل سارألب سيئر دوم جس ناشا ماناكردنب تفي قدك ابك
٠.9 

 ىجلسا ثيروماكل وراد ناب مامن عطس سو تلام لاب بيل كي ارو ل وراد ناب كاد ىو
 عطوه سنك تباعا تيت سس لوز ردم سس كوب تا لك رطب لج عب اهبانؤبت رسما
 بي باب سا تاكا نك يج ياو ادب تارئشارار نامراد الس كرك يوكل وراد ناج مان
 : ب تاز اريتسإ

 كسا ريهتسل ص نلف ورحل نيكل وناراو كاعهسب رب ترس ثسب هيو الا دما

 2 ديل وتكتسيلا كوه وجت ليدل 0 اسري معلب "2 اوم ثاص

 بكر يئنارود نإ دانا نا ترددات مو عا كاك 72 ترد :
 وتم فررشف ان يظن يروا وسلس مو ىاسللا سدس هيرب تأ . سس لل كم تب اتسم

 هس لوب كل الكنج و حس ليلا عراك لبر لوري س سا سس از سا - تس قر ىلا
 210 را لسد ا هت تكد سس اسرار وكس 297 ا انام نينه ورعب لوو

 تلد نوحلاارار ات تا رب ةريعو كاسنا رطل كس لرب تر صاخب قتال رن قرت



 لقالاوإلا مم

 هت نكس تالام بسلا سورى ىو امرثابز تنكر كس تالاعو ثسارفيك مار

 لبنت( دان قسد 'ج اكمال شرواك ظرم قس اقناع ظن يرفعوا
 نازتفااكتءالاع حس نا لوب بايو رع لو روصو روع را كيروشننتلم و ارق جس لاك ْ
 ' ش تس ل تموقت تسول قرا ظنا بكس يار سا اكمولعم

 2 بلو تدبر لو هلي سس بسس لور لبو اكد, وكون كسءاقللا يظن

 قاس ى ترباس كاسنا كس لايثاكنا . بح اتتراك كي سراب تقارب تموعج ازرار
 تتيانكد نكي 30 ةكورود لدنك اندر فراش م <ترواطاصو - عج اهاناموب شرد 9

 ًّ .هكبسر لوب لرترد الار 5 2 لئن 5 ناس لا 4 لدبتل كساا اع سرالسو راداكق رك

 ناسا ليمن بارود سا رك سان تسب انس لوب سل ري دازس ناي را سال ل ثمل ىدانا
 يبا ل. ناسا .بسرواط باو ؟ كس موايكل سا .س لو سل دبتكو لبق وكن يدرب تخاس
 تلال ليرربقس كد انا نياق مام ترد اذهل بس ار دلل يخي ىسايسو قرش عمو لأ
 ماى ازيح مدان انور نابل اصر تاو كك ناسا لوصا لص زك رز ىلرواةيمسييرماعأ

 . .لور سيق طن تشاد ىلا تكس اكرام تكد انا ثسع ب كور دك
 دفا قرت ضي باق اقنر كسار نول كيس يو طلفئرسود شبس اب كريرظلاس ا

 مورس كرار .اكف_رناننم سس نام بانت اكل رشم اق .انؤبب سيل بلا نكي جس اناج خيري تلاع أ
 كنالاع ريو هارت ساب جي رك مارت تلاع هورعي - تسل كم كك ( ايف لي تلام هرُش لرم

 كس سرك كبل بما ااكس ارو رضو وول ديم انا تاط4ربدا اراد تاج ساكن ويب لدبت عطس[
 | للا زو باهر قطن ل يفسر اهبرابسم اكئيسر ىرنلب كسير كس رلعم قر تورط وون سولاف سلات
 0 ١ © [ترتمدعابهسضو#. 0“ سوهسيما|

 لس, ورمي وا لوريل وكت افلا ثنا ناسن ا كس لوح اوبن ولاو راقترا دير ظن سي ظ
 ضبا يس تالف كم السا لوصاٍ ظن .بسس كل سيل كيش ل يدانمدالو ا كنار فيرس
 نر ل كاقتّسا وبل قرالوا 117306 اركاتآسعزعز ال بحس تسباشم لور ضل وا راضعا

 هس كاس ارك فتاك يروا لين اسنا عرف نير يشد اعا ف مارال ى ردا سدي
 كيلا, ا ترروص بس الك ويلخس_ٌثم ٌءوفووكك اسلا الريس ءاقثرا قب 107 سائوبب تمباث' |

 هل ارف بيبصنن يذل دج يكل اترطسا - ىلإ ف تيمانع
 لاقي. هسرول لم ته قفاف ٌةدض ىعبامالشم يس لام يت جس لترعاو ري 2لغلا
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 لكاضالم نكزايم او مآ تيينكىهوايروا لوفشموبا تينكىلم -لهلامباصا!ذ| لومتَم ماعط
 سينا سماك زفاد نقيا جسق رتذ للرد جل يرايتما دج يي ق زر بط ل
 | هرعخاظحأ ب صروا . نور يعن ةكاوورعب كطيصتت زبك, نإ قي كم وو نيا وورقوم وطخاكدكا

 | 2 -ليقر سور ابوكتسا لاه ماليا - لاقي اليجككل اك روك ولاد كا هوت سابو
 | عنان الو ةراش انو مسقاب نمو غذاكلرغبفبا لس ل قاب انس

 || درب فرو هواي زادك لتس كرب نسا هوك رب تديصرصخ تا قوت - لوب يروا ى رجب ل عفت

 هدعاقاب لينت باقانب لي ليا حس قل طرا نا لسنين وكل ايطار حط كل وديك كرش سول احنا
 ل سان مافن فلا اور يخ نس كارو مو الس ل ورب تاق نو هزيل روا نيل نم كك

 || اذ فوك بج ثور وشم يلا: هدأنق لس تبا تسود ناك الس لف يريد
 دوووم تلف رع ب زر عو ا متثشأتعا 2س ابار هواش تسب عك 26 نا ءادئ كك تسروا سال

 اي ووو موو رلورركلاوساكممالسسل يلع ناريس لمن سس دونغ ف لس ظيططوبا وقهر لكلاب مورو كغ
 كوم اكس امسي يرق قواد وو هكيارف تر فيولا . كك باو هراقوت اكل اوس سولو

 ءل يقف . افننا تناك ”فينحولا لاقف .انؤبب لاف سابع ملاثروا انكي لخفوت لو هدام ورك حس
 ةمايل لثمةلغلا نال ةلخغ لاق لآقل !ًمكذ تناكول و “تلق ” لأ عت هلوف نم لاقف كال د تفرع فرك
  راتلا بكى ازكى ان! !خنالا جكرلا ىلع امهتوقو ىف ةأشلاو

 أ ناهس َناذ ةلمغل اا ولتقت اللاق السلا هيلع ىبنلا نا هس ثسدع ب كورولا سسوطلاو
 ظ مهلا لوقت اهماوق ”ةعفإر اه آفق ىلع ةليقلتسم :لييوها ذاف ىقستسي ”وي تاذ صرخ مالسلا بلع |

 | ًارطمانقساو نيئطازلل كل دابع بون نباز نا ين 'لمهللا كلضن نعانل ىنغ يك اخ نم قلخأا

 | كرنب قيقشو ميِقئقف اوعجررا كلوقل مالسلا هيلع نايس لاق مبانمعطتو ارث ىبانل تبنت
 لكس ءاوب ةفأن ركوب فلاو اورعي امض لعق نزورب لق ين لصارو ةفان طفل _ قصوإ -قاثلا سم

 بلف سرمو 17 او ممن وني ونا لص ارد قأوا هس تولوا تلف ردا بسجل ع ريس قون عب

 وول تيك دقن سس بكس ا ىبق اين ايكيانب قنا تسمو لواو لقلب اوم نذر سب كيل احم
 هذة نانا تك مو سن لتس قانل اثنا كر برع لاما جووعسماو بنفس ماو راما و لئاع

 نركب لجرل لثلا برضب ف انراص ى الحلل قوننتسااولاوةراسنالاو لظلا نم ىربتلا لنح بررضيب - ىلباكت
 5 ريغ طلخي م صاوأ ثيب دحىف

 نموطخم ”ثانب لج سراج لأ منع ىّردا ىكر >وعسم ننا نع بيلا رعت شي سر اما فان
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 . تجرح ةموطخخ واذ نا عيسأبفلا مداه كب لع نأ ل صرللا لوس سلاف هدا لبس ىف ةزه لاقن
 و عل شلال ران تفاضا هدا ”هقانةنه ىلا هدا لاق كتر "3 يجب أرقم االابلب اص مقا

 تاير ت/اروفلاب بلا طم قس تاي لاعد لدلاوج قتيزج م السري استانس ير

 .البق لزانابانيريد وم روك اعتب امي كسرقان ل ص تساعا ف لاس نر ازيكم ان السا لاس زج
 || سسانلا ىقشا لآق ؤ يلع ند الصءنلا نا[ هزع ناضج نبهنلا سبع نحىاربطلا ىم

 هنم قلناه د ضرما يجو ىلع كِفّسام أخا لدى نلا لولا هدأ كلو دوم نان اعننجلت

 مدا لوسرم نا رنا نحو نخسر ىظترم بلاط ىبا نب خلع ل زاقو ل تقلا نس نموا ىلا
 اتجعرذاولاف اهنم تسي الو اهب نم اوبرشي الانا مثرما كبت ةوزغ رجل لزن اديني ع ديد |ىلص
 رباارماوقتسي نا مرماو ماما لذوي مشو نيججلا كلذ اعطينا السلا بيع مثرم اذ انييقتساواهنم
 ظ ظ ]  نفانلااهدر تن ىلا

 روصو رشثأس الرس يوك فت مهت اقي تحب راف - باح دكر تلا
 لان اصوارزانمل الوسم. تكراره واس بس دربالاوباد ىو لاما واو فاول تير

 -! لاري لاو انعكس ا تكن

 شنوا ور واح اكيرعس بس لوريل س اسكت اسرازروا بقل ل يول يدون ماغي كليك و
 سس نمرطيا نالذ لب كم <

 حى هانا 5 اموورمهس تفاس عرفو امدوردا بسزيتاىريظن كل البدل 1

 - هقول تام بطلات ذا اولاق كل _ سرين تبي امن ىكسامترق كس(
  ًمانحباهاوذ او ناريطربطلا ٌنٌشاوه ؛ شلات

 تشاو مورم بلو اها هو اراتسمرعل اريج اط ىياروا كس هراربال#ر 71و ايه ؛ نس

 ب نكس 2 | لوو أروزركت ادا انا يلا هوك لسانا نسا

 م رو لام فدو فيلاظيا رك قديس نو ومان ايزم ولف يتسج نف ةيادو .اًسماه

 00000000 ههورخ
 حس نعاشملا لاق( ضي اريطلا وباسل لاقيو ىنم نقرب ااريطلا قابس ىف سيل ؛اًسدأس

 مح ىلع تعتقل اخ لع  لحضلا ف: تولاريطلا ىبارالف
 نب عر عبر تعكل سبي راوثالا تاج ور ازال تاحضن بانك باى شاب ادا - تسري بسسس



 لفألازجلا نانا

 لكل نا نحن اي لآقن لّياربعب ىلع طبه لوقي تلعن | صدردا لوسرس ىبجبح تعمم لاق * بلاط ىل
 نّيسو ناريس سرماذ ليسو ٌبنيهمص مولا ليسو ٌتندا مدا نو نّيسو مدأ سشبلا سّيسو اليس ين

 ةعمجل مو ءايالا لّيرسو نآبضمرسمرشلا نيس سن اريطلا سّيسو لِيلارجشلا سو ”لالب شبحلل
 نسل اجب عا هلداو انه .ةرقبإا ةنسنإفلا دّيسو نقلا ةتبرعلا ستيسو ةتيرعلارهلكلا لّيسو
 ]  ثيردلازه

 اسري لولوو ناو رك قالطا كة ماهذ - سوك سريفت كيد هع - رمز تشم خم اعنا. ٠
 وكدا ترصروا ب كوك مز تشر اثير علل تس ناو نيام تيرا مامن بكا تس
 تيمس كل نلفأه يأ اوعطقف نيكرف بالكت ثبهذ ةماعنلاذ ا بسس برع تاك . سك رق
 كلوا نكس رس عر و دل و تك سا عمر تشوكماعن .اهبّيذا | وعطق ثيحا د ظوفاكملظلاب
 ١ .ساطتسا: لقص ورعبشسا نوي طُتسا ماهنلا)١ بس لب برع انها - بسبباشم

 ىكرجرد لنا تيبامن ل لاعياد سس نيلي سي عماس تروق كس اك بشك
 - نب نم أصلا يَ ممشاه رف عمسلا ىلا يف عاثح ام يفناب كل ليوهيف - جس لابرفاطعر ا تسوق
 و عمسالن اويجاين للا ف سيل ستك/ن اب انكى نا ولاغ نبا - ماجن عر دش لس ةتكب يعمل سا
 كما . بس لاعاناهكت سك رمش يسير لب ىل وزب عر مزن هر جالو ءاعنلا “ابل ءاملا برشا
 ل انزل اري تسال

 رز نوال انكت اكبر ناز حط مالو ةزلصلايلع مرار ول اف راها بسعك
 || 0 وايلر ايتما نسما كارو هانكس سولو ببورعي .اهنانززرب اء كسلا

 ناز تسعو لل وانك ل ول اعرب . تيؤنزرباب كسل وك يجوب ريكس ست كيتي دي سنمار
 مالسلاوةالصلا ديلس مدأ هدا طبه ام لاقرابهلا بعكنع ب يظفافلا بسك لأى اري تاباك ظ

 ضرجلا ثررح اذ كل لسن نما 3ال|ق لو كة ثم ازه لاقوة ظنا كح نم ذب لّياهيمىءاج
 انا ةضيبكل السلا ءلع يل سدا نين ىلا السلا بيع مدأ سهع نم تحلل لزي مو لاق بطب اد
 زيرعلا نمز ىف ناكو خذ سنبل برت ىلا مث مالا ”ءضمب ىلا رن تبا لا ةضيب ىلا صنقن سسانل لفكلف

 ساتان اضارواالاو فيكى دعبام تياهنىل - نوكى كر وَتس يل عوكل - ل - قره. اما
 كلت ل ماس اوك وحك سا تسببو ىطالخ سو كروا شاى - بس ناوحالاو فيركت ضر
 را ومتكامل ضلوا ع ذأ يشي تسمو تشرك كس ارئالاع . هسا مكه ورم

1 

 اهيا مدور



 كلانا موس

 لب اس, تاذاوطلاو بكجياعزيذاوطلا نما هيفا يس شريم حي نومتكمو ركلس "فيلا - نو تكي ا
 سي ل ناو وتوك لإ ل لوهكسن لوغلا ريك توكل مالي ىف تريني كيرلا ىلا جيووشم
 - ةنيرهوبا ندا ار لس /ةسيي اليو ضو قاذ»

 لؤي تيوص كس السمو ايري - سل وماي ريش لكس شلع ل كيا
 في ماالسلا يبلع خوف لك ان لاق ميل ع ندا ىلص د لوس سن ةدانسم أب (ةاح ىلا نب جو خا جس
 طلاسف نسشإالا انعمو اند اوم نس طتو | يظن تيكو «باوحا هل لأت نينثا نيجيوز لكن م ”ةددؤسلا

 لسفت ةقسيوغل اذول اقن ةرسانلاوكشم مث اموهلازرجكيف لورتالا ف تيلذن كتل وا تناك نه ميلع دا
 اكساذلا تارت ىنم اي مهلا تجيز سطعف سنتا ىلا ىلاعت ندا رتو اف انعام أبا رشدو انصاعط انييلع ئ

 هلا نش نع مثالسلا «يلعىبنلا نا بسرباج ثييدع - كبس تبا م ثيسداعاو دعت اكو -اهنم
 يلع د ال عجنلا ضرع ناطيشللا نا لاق هربر مولا تمياور بكس شرد - ةجام نبا ىجرطا
 و  ثيردلل : قالص كل ءطقي لع نشف السلا «بلع لاق ره رموص ىف نإ 'رملا سبح لاق هتالص ىف
 كرد اهتطب سقفف تب نعوم نا لاتو ٌسهلاب ىعر مبلع ندا لصونلا نا ةىسرم أفلا ناربس نع

 اهدا ذ نشنأع دنع امل اجت نكل اق سنا نعلن ري نب نعت جرت سانا نبا خيبات ىفو
 را رش كوم اعط لعصر عامو ةدزهلا ىنترج تح ليعبلاو بيبرغلا ىف حض لفل دّلاو تلاقف ةرابلاب
 لاقف سانلاركذ امه تلتن :ئيدح كلام لاقن تف ى انمى ةليللا ٌتيبزف نع (جاناو لذ سا تنك
 دريل فادايورينلا عل ساي" جرفلا ءاعديلوث لاقف ىهامو ُثلقن كنع جّرفي تاملكلا نم ى دا
 لاو مِلظ نموا وّلَظ نم بريح (يوكَح نمل لح ايدركظلا تشي اءايورحمَعلا 5ياذاي||
 تهت: لادا نحو عب فى صا نم ىل لعجا كي كيالب مس هل نّمايو ٍقياهنالب ىضأ ايد ٍقيالبإالب
 كرت ذر /كسمو 78 ةرياف كسر عرب جو ضلا ىلءاجرو قياسا لونا نورة نبش نايقأإو

 .ك تااغد كو اعاتبك ورب سيم مولعم ع رب اظن ل سس سين مراعم لاصاكر سسسكس | نكي
 ِ مال "| للاوازب . سسكس زوس رشا ترضعرعب سك امل يت يامل ليشسنداما 2
 هقايىريهسروام سس عشا ونمأ نيزللو هذدا نوخداطب تبسآ_ موك داض تف اتصل ا
 . سب تك عطول 200 عحكىساتْضأو بابش ل سس لصتلا تييذكىكس | ينيرومششو ثورعش وأ تس

 . ٌبرضلا دوسي عف العيسورواحب يبيع سا - قكلربينس ارب يسيرا قت ب يك هسروش
 لكى ف لومينا لاقيو اًمعابصف تنس نام مدبس شيعبو ءاملا بر شبلي ضلا سفك ولام كلا

 الدو رم 4 اضنصخو سيروم ةردام ني رد اضن ساكس ووأروأ لج ةرطق موي نيعب سأ



 لقانا قيل
 مانزل اضن ماعلا توا ٌبضلا عمتي قحسلعنا “نك وا نونلا ا
 هس للف ورك

 يلا ءسشلا ف نيالا نهٌقزإمد قزاس داو يقفلا ٌثانأ فيكو

 ىلا تيارا ف بضللو مهن كرا تاذرالاب ل فكت
 زهد نيب ىنب مخ نم اره ةوح ىف ترمي منعا 50 السلا نع فل ثردع

 لبةعررمك ار تاب نون ابد ك لولب 2 وأهل سا بس تسير لس ةك براقوا بض

 ا

 روا- ثتدض نمزببحأ و تضم لظأ ك1 جى برع سا بس لام ل ومحرك ضي اوتو هللا

 ريل وطرد ينبع عزم ولع بيو انهي سجنا باك/ لوني هاري ةكجرمشو ل ومع

 هه قنا دوو قرب كلذ ماكس .كيب تكتب نم اوحأ - ده ور | جرن

 كتنذاكال ىلإ هلا هل لآن بون اًيبرع عا كاهن ضمدبتا كح ليتم تسب نم ول

 رفع نرشحو ف لحا ينو لات ىسدااللأاق؟ ةرفع نم بضلا سند ىفروك كنلعأ امم, كاع ىلع

 شكى ا "كَم و "ةببض ضي | نإ مكون يشن سا < قوتك بض لل وصح جار ل كب

 وو قت لد اكسر اكسس تيزنكو ركل 1س بري تيلاب لبس م الس ١ بايضلا

 اننا كرس تنلطاسإا ىداى راتب نب اوس فترك وا كتي هور اي .هسرور ل رءطسر

 انراءا تب! تضم عرخا تسمرد احل لعل سا دس ف أب لكأس تيطىسوو هوروا تانك

 هس جس
 ايرقعؤ باب نلارنعد نع ١ شاحءاجادإ!يض نم عرخاو

 هم هارب بكر 2 ا طي ماوس لاطتاك 7و 1 ريفر ئئاشرمال

 2 رم كرا هس سيو قيطلاو سب هيرو كريب كك هبل مالى ليعا 5 برص

 ف هلعجو تضداصرق !(ياء دي بحت كي برك اص ودين ماليش

 ولف كلم ن نكا "هج ىذ ىلع ءاسنلا تاتش !امرهغاي لاقفالأتاف هلجر لا هيبه نيل همك
 || تعي ربا لوس سايمنع ميرا وضرر غل اقف نيعتتا كاتقب نانلا ٌث رسو كداتقلالوع ب ملا ويّمش نا ||

 ا ا ا يي
 ظ هللازوس ىدلبب ناب ةعرطو هلي نم بضلا جو درعا و تضلا انه نمُؤب تح كب ثنم | ”كىّؤعلاو تااللاولاقف

 2 ىزيأ ّ



 لقألاوجلا . دز

 نيبلالا بر ءلوس سلبي ثيرعسو كيبل ىل عويض نسل ٌبضلا هك ٌبض ايوتجيلع ليا صلاقن
 "لدا لوو هليبسوحتلا ىو هت اطلس ضرجالا فو كشرغسول سلا ىلا لاق لب نم بياع د الصلاقف

 نييبلةاغ ويلا دلا برم لوس نا لاق بضايأنا ن يلع ند ايا ص لاف ب للع سانلا ىفو هتتنتام

 ًاقحرد لوس ص كناو هدا”( هلا > نا سبشل | ىلزعتالا لاف كب نكن م باخ لقد ثان نموا لذ

 نم ئسغن نم عملا ثحلأ ءواسلا تنال ديداود كنم كلا ضغب | نحا ضرجلا مجد ىلع امو كتبت | سل مداد

 3 قبل "لوو ىرتسو ىرسأ نو ىلخا دو ى شدو ىرعش كلب نم نقل ىدلو ||

 يلع لشي لوو ىلا نيرلا انهىلا كاره ىذلا هثد للا مجنلع هند للصدّرد ا لوسرس دل لاقف
 ظ 1 يو

 هلداوه لق ترق نا كلنا يعشب سيل هذدامالك انه نا ىباعتأ ايلات اذه نم نحن يحيلا قالو طيسبل
 تت امثل اهأرذ اذا نارفلا لت باككل ناك أف ناو نقلا تدر نجا كك ناك مسا

 0 لوط طع وريسلا لقيانهلا هلال من ىلاعتالا لان لكن اح |ضلازق نمر جاكي ناكأ| ”
 ] هلباروسل اقف ىنمرفثاوه لجرم ”ةيطاق ميس بام لأق اص كام اصر لوس سلاقف

 يعن ءذدأ لوسرم أي لاقف ثيوع نإ نمر ربع مأقن لات كنطب بأ نفح ةوطع اذ رع ةباوصال انزع ب للص

 سنع كلام فصأن كنان ٌتفصو يلع هنياوسوللا يسرنا ىرعشلا فوفو : يدخل كود هاشعسأز

 ميزه لع رفصا لهي نم اقنع ووضخلا سيردز نم اههماوق ءاذوجنف سد نم نان ثا لأت مثلاق ؟ةمأيقلا قبرا
 لاقف ةمارقلا معلا ويعالج كاني يطال باتاعإسم زا تنير يقي سالو رتل جوملزلعو
 ملا ةييبنلا مسج هذلنيل مان قري نمىلرعا تلا هيقلف ىلإمجلا جر ٌثيضر لذ كيرلا لمع.

 ٠و لتناسب اذ اولعفت الات لتقن انهلأ هّفسع لا اله ىلا بهذن لاق نوديبرت نبا م لاقن

 5 ثيرددل مكن ٌثحو هند الوسرا نت كاوهّندا

 ,100اب عه اقلتنللا لوسرل ليقفاولخد مندا لوس الخادم هلا النا ده مرعج,اباول اقع

 هناللوسراياولاق ثدْا لوس س لم داي لا ”/نولوقي مد هدعاول و ثيح نولبقير بك سس نعاولزنو
 جخارقويلا لاق .عريف فلا خيخ محك بععلا نمي مف دييولا نبلاخة يار تخلاوفولولاق كرم

 و لاثالرلا ىف مينو ظف أحلل ناثسو لفلم .اهزم+ج مي اربلا ىف ريثك نبا لاق تازججعملا ف ظفأل ندا لبحوب ا انخنت
 ] ' - فيعضضياوهو ف سيثاسجلا توج مانو: دامو هيلا لاق

 ردك ب يباب را سون لين سوك ليام نايب رسب ش .لييصفلا ام
 ينل ج لاضدد نرلصف عب كو 200



 لفل . م6

 مالكه داررن داس كل ورز ردوا سوريون انا اكس سراب ضف هيب (خيزفلا تح لالا تّدئتتسا
 ]  لاصفلا ىفرعلطي ضيبارثببوهو ٌمقمب ىنلاوهو بس خرق لق .تسك
 سا .يسروكرن لص نايس تدبسلا قروكتماو دّدحا نيزلا متلع د قلو تيبأ لعب تبوح ا مع
 || لاق هنا 2 تيباور ترج نبدسس آلا ممتن موبرحهن يحرس أت ذا ىلأ هن ندا لاق كس نان تأ

 تيبيذ ثمل ىلا ىوأي سسنلا ناك د هلا ىف تون وبلا ىف سلا ريغ هيف نكي ملضرهالا ىلا مدأ منا طبها مل
 لاععشمم نمضرلا ىلا هيلا طبه قل توحي لاقو توحلل ىنا ثلسلا «بلع مدا سننلا أس اهف دنع
 ربل متم كلل امورحبلا يف ينم( م ىلا اًقداص تنك تود للاقف ىيب نيب شطببو ةيلجس

 العا ليسا - لكما لء قرب شو م كسو راو ريرله ل انشري هيكتمو :

 أمر طع ل وقيرو ا بسن د نبت اج نب لتاقم لوقب . بس تسد قنا كيري كلبك العلب
 هلظفلو ىكض ههقنلا يعشلا لاقو . كوس يل اب وريد رسل وغدا كد لي ٌككىنمل وقبر وا نو تاس أ

 نمو اككاسنا بشاس - سيور سس شا ًاهنع نظيشلا اهلذاذ تبي( بام .”دكيحلا ام
 اى تبى يشاس_ هل وم سي ير يشاس ضل نيب ناولاث ليوا سيذض ل ياس
 متو يفاعماو نطو ناطتقيالاو باث لا و روعينوباو ىاعلاولاو ناغرلا و ئترلاوبا جلل و ا

 نيثلن ضييتوأهرلج لست نس لكف ىو ةنس فلا شيدت تيم نا يسامح ضب ريف
 ءاهعالضا لع لع ضرب

 رب اكيشاس انام نئرببريناودو جات لم, عطل عر يضاس لاهل ايناك يع برع ا
 ل سس يراك يشاس زج اباك اررترو البؤر تس نإ رث حاط اكتساب تابببجي زج لاق
 . سو با افشل علم جاطعإل سنجل و ةانب لايئاوديطم ىرب جل ابطا تريز كس بط اس زين

 سنويا ماركس نأ ىدئاب تا كسبنا ى ياو رردلاولا ترضيك سس لوب نلعب
 لاقنك مضاف اًميود نيبعب سا مهلا كّيمعطا لقوايم دا نوكت فيكتملات كلثم ىدا انا لاق كنا
 ؟ ىه امو تم اقمظعحلا كساب ساركذ ا تنك ناو ئش مّضيالل لات لزدا ناركأزلا نا تلعاما اهل
 كح نلا ام لاقمث ميلعلا ميوسلاوهو ءامسلا الك ضرمالا يئن كهسا عمّيضيالى نبا للا يسابلأق
 لك كيش اس اوبك انب . تعنصأ ملح ىف ناو ءذلا ةجول فرح ٍتنه١ لاق ٌكضخب تاق كل ذ ىلع
 1 ايوه مر يره اهب نخبسمو ىرس أحلا ىلس هيتس تسرك اكن امل ثيواعا - لإ ةارظن لو

 مهالسجلا | باعوفوم ةرعوربا نعيلسم و اهي ىلا ةريللسأت ارتي دملا ىلا ثم ايل نايمالا نا



 كفار اولا كر

 ب + هررمتما هدعو لأ دّدداو انه اهرجىلا بلل زمان اكسب دجسلا نيدو هو ارباح بب غترعبس وأبي ىغ

4 / 
 م

 سيب لاا صو اضيف عسي لد اكرم موق او لتأبق ووالي نأ مارب لصف
 لمرور وقل روس تساهم اخ 7

 ًاصنايئلايب كالساوءوبإف نم تريبل فات نابربلا سيدو تبا تشان سا ضنا
 ئنلالكّدا باترقل ىلاعت ندا لاق < ا اير كر كر اصلا تسوون 1

 يجنن راف راف بتال اعراض رقم يل سلا حاس وعل نيانلااصقلا زجل
 لب لاماعن دا كأس مآ كب نوم جنك ىيسأصنالا مسا تيأس سنع درا ىترم كلام نب سن ال ثمل

 روا تنس حب بارع .(لاعاو بارع لش سبب ثعك راصن اوكي بس حئراضن اظفل - ىلا عت هدانا
 - هتسدرطم ىلا

 رواونيي الل دج كسراصا .نودليست كرب وو ب - حرر منو سوأ ليه وركوو كك اىتئر اصنا
 نيو سين ةسلعت نة سأج .هعنس هر بسه اك براعرو ا كراع ل نب لولو د لى اهيل وود نر
 كلام نب تلف نب ثيوغل | نب دز الا نب هدا دبع نب نز ام نب ةبلعت نب سيئفلا سها نبتة اح نب سماع
 كس جرو نيل سما طسل ابلع تش سيق ماناكورلاو كتير دو سوا أسس نب نالهيكك بليز نبا

 حب جابك راعني عرج كش اىضو اعم نتيعسراورسك وآروا مخ دل اى هو بع يرعسر أدرس
 نبا ىل نشحن يناير طر لك نب ستيم نب تعوع بعلو وركو ثيرامو تدعو مشبع
 أ ساروا جيلا نب بصكألعا بايت وادع نيرعسروا اجلا يثدالدا كحيل نيورروا .لولس
 - كوبا لابقورعتم نسوا يدق كاتس كلارعي سون ب تالام ويجي حارب ايا اكد ثراع با

 تلا م السا يو بيك سس تاياور جس بوجبا صتق ا/م اسس لوب كراضلا
 ساب كريب تبا تلا ورسم يوم مالدي وق سدر ناي ملم طارد
 || اكل ةليع لاقمأ بأ 2 كاب ستيم نرش ىف نار صركبولا ىو اشو
 | لئإقر ضوةنركنانءا صوت تابت نك نيكل وكس كمالس غيب سس ىدار/س يلا هاني ئينود ليقع
 / . رت دكر انكي



 ل اذاراوجلا -

 كل بقعة رب ابوس م ومومو ل المو قل اسرق هر ادا تن 5

 ىدللباتموعد با ىبو ل ل سيهيطاو توضح. لف تعا إي/ نخ يبق جس بش اج تاب بيرق
 2 آ تاووهلير | ع ل_ ورم لاوحا لصف 2 واذ قادس لوم ارك

 (ذلسا ن.لوبلا . هيلا تهمل ادق لة عاّقلال او ٌسواب ضعبل مههضعب لآ قف سوم مأتم تدب حس
 ْ ظ - الكلوت

 .ندا لوسرراياولاقىب سنخلاس سلب أ تح يرهظ نوف لع ديد! لص ءزدا لوس ىرهل لاقف
 هال علان اشعبلا محرر ىتحانعرذّرشلاوةوارعلا نم مزدب جسزخلاو سوالا نوني انموق نكون انا

 كل ىعتاو كيلع هلل ك تعبتحاا ناذ كييلع موجب نا ىسف ان وعوأ م ىلا .ثرعرنءانذيب مين نا
 ةهرارز نيروساو مه انأولا ىنب أب خلد كري -لبقلا ماعلا ممم عل يومو كنمرحأ ةىحاالف

 رمي ةبقكو ةريرص نه اع نيةيطقاو نااجب تالا, نبافارو ارفع راب تريلا ار ني يرحل نب توتو |
 ري اولاو مواسم نينوي لمس نشا ك ابر وأو ب اصلان ب قودابعو ب اير نيرشادج نءرباعو

 اداب لوب فركم ديراضنا .ايوركعلطسس تالاموكم أ باكيت رونش نم سيباد لس هورك ا
 روا كءنأر لج ىناردا سات طغ د كياضنا قد راب لين يوم لاس رش انتب اكل وبرك
 كد ؛ريلا -ايكتخيي زموكث اب قياس د ايلركل وبقت مالسا ل بدا لمتنا ملى
 ل بنس ريان تي .ةرعاس نا مكوكذ ناب نرث اول جل خخ لس جر وخلي بساوس

 روا منكما نيرا بعير روم 2 نارتو مالم راربتس اورد لراصنا نا ل مال لغو
 موتك نبا دعب ايدو عشا ىف بع صم بيإو زن ض باردا .اهييوك شى يكن ب بسم
 ناعم لا . كسوب الما وُ قطر اصفا تس تسب سس ترب كني ا شر بعصم ابل عسى
 ُ لا او ى بي نيب او ةاعم

 ءاب/ لس تس( سايل ركاب اراضنا تام كس نيشاال بمصم سن يسوم لام وني
 5 1 و ركثرا, تاق العر ءا هوركل مي لون روع روال وذم 2 مساس ماليه بيرق رقع /

 كار سا هك سينال عشت رونعزبرب تيم اهي ب ش١ مال ط وتلا ا(ظسروا التمس نس

 ءكاءاسن نون وعن ام ىنوُعنَم نا ىلع كعبأبأ مع .لدار صرنا لوسر مل لاق هك يظافلا تدب
 ) ظ رند كلو يضنا ريكو لنبو

 تح (السل العلو لو ل كبس اولا _ 2 عرف نس ادا تب بسب سس ولاه ماا لع أ



 لكفأراوجلا ديو

 نينار انكللريغ للعدل من اقنلل السلا ىلع لاقت كك كسر ندا كعطنو سر ابنك ا
 ئ  نيرجب أهيل نود ىو ىلع فكان او البلا ىلع ىلا

 ةوكتاهفلي طسبإ انيبض يسال ثيم كا ذاوض ب لاق انتو نحخ نإانلام ند ل وسرءايزول اتم
 ريغ نم نتأمل عيابو ناهيتلا نب يهل وجا ليقول ) نبي عسا ليقور زعم نيئابملا ةسئاب كم لّواوأ
 ْ - تسلا ضعت تيعبرب ”ىشاصم

 لإبن مر نكس ار اصنا - كس تك 2 مر صرب ا“ لسا كرب كس سا

 | راصنان يحنا ل. اعتشلا .اياندراو صحو كن رج امه سم لاوهارو | لورد ا لوني باردا . نيش
 قراسمالسا تس هروب هكرد ال هريس السا حس نواقتروا تنكر, كراصاروا ءازاو تبلد
 امسك ل اينو

 كيفي يسع اصلا عسر يرض مهددافت ىرءاساوكؤايناد تببأ .سوالا
 تس نوجا ل فود / مَع ل يوَح ىلاجبدد تعنت وأ جرلرغو وأ كك هو كسب هد

 اوال ل لوأود كا -لوالوا ل ةبلب شام نيرهاع نورك 2220 5 ومد اهآري لابب ركل '

 ماورد مورطضاكسس يود ليم رثراماك عليي نيب[ ب جكس سس راينا
 لا وفوو عزت سوارجنانج كيوب طن ارنا لبا ودالاو كسا ءالك سس لابو تيكن ارا
 رهتشرو ا ءاوبرس ل ابر سه اها عادعر دا اوم دابأ ل ين اد ايلع ماش بكن تت ريع لاس

 ْ كرار ايتعتا ترروص كه ضف لرب نار انكي ا رمدعب ترم
 نب لوا سس يبس لاس وأ. اهتم ان كل اكل ؤنوو ناريق نوتتك يليق انباوك عر ينو سدا

 (سالا لبق علا خيرات: لصف ازا سد وحيدان بسفر رخيص نورها نور لع نا زر اع
 كاع نيب لاب نينوي صج  لصررلا شم | ىلع مص ١ ماش نبا ريس ىف اذكو ٠١و صو/
 ثيحتاف رصيف أملا عيلع سبي ناكىذلا برام نس ىف فجأة رجا راركتدا ساحك اصيل قنا
 هطل يلع ظلغ !!ذا رو ىخصا ضخ مسوق اف نمبلا نعل قنا طع مزتعاف نسل ءاقنإل منا لعق أوءاش
 هلاومارضعبو ىرل مغ صا اه ىجورعل ريب قا ال لاّقف هب رع ١[م نبا لعفف هيلي هيلا موقي نا
 فّلخالورإلا تلاقورلو لوو ؟رلو ىف لقتناو ملاوما نماورتشاف معة بضغاومتعا نملا ف| شا لاقن
 هنن - نايلببا ىف اق نتف نيذ اتعب كاع دالب اولزن ىقحا راس يعم اوجيرخو مالاوما او عا عع نب تن
 لكم 15 - م اشنه نل. اليس لام



 لفل 56

 نبهت مناك ايس بيرق كس ورونم شر ىلاثو لو يشر كرو لي ىداضيرييضأ رق

 فتئروهش نراك تضرافاردا مالا يلع بيرق ئابب سا ناو بس امىلاثك روش اي
 ىكشلا اهم كرمت كم اال ىئرروا تسوببرسٌت ب اهص .  تمسكت اىذقو كت رضع رت لوب ف 5

 /رارش يو: سي لسيد كرب ىف كاب كلو: لوو وزين كاش تشاو ىنجاابر اوم |
 ا

 ليقو ادئمصا ب مجعملا ف توفاي لاق سلم ماريدك سس سين تير ور كريم وو كرد
 سمرا, س ا للم + ىةيبلدل ةريبسلا قازك . كانه ىلا لاربل نم ريغ نعاكدأرضناو رجول كل نب كس
 ترن ركاب عر مالسلا املواد ىدم ىلاحي لولود لربك سرق كما لعوب نطو ضب لوف
 ”بج حربا نعتو كوب كوثر ليي ساروا او لاهنت امالي كور بيرق كرم ا ليج تخ بركس
 نيلملا ناف ةفلا زل يقو تاشلا ندم ضع لابج نمل جل نق دينا قامنشلا صن ناولطاب انه نا

 0 هأملسلا رع ىطرم اخ اووه هيتلاب نفليقو ةّيماش

 و3 سد باوبا نم باب ىلع وهو يخوي لبج حا لأق مالسلا,يلعبنلا نا ثيي دل ىفو
 لاجل ارب لاق هنا ىنعبد ندا ءضرئزب ره ىلإ ن نو ساثلا باولا نم باب كعيوهو ضخم و انضِخَبُي ل يجريَع
 لبجانه محا نا متاع ندا لصلاة لكم مج .ترييس ىف ىبلدلل لاو متملا ىف لكن أري ععظس ا لاودحا
 تنال ناكمأ م نكرر حا مع هيد ط صلات و هحاضع نمولو جت نم ولف لب متع ذا هتبخنو انتخب
 هيلع ىموم بلع درا لكى نلا لبق يبق وبا ليقد ةنرعاهيلضقا ليقو لال يضف ا منا اذه نم نأو
 ما فاقليق همثالسلا

 رليأ - 5 وارث ضو ابك تجبسلا قرمكتم ةرتعا نس نلا متلعرقلو تب هر 2

 سرق العزررسووابأ سأبماكماشروا ىتنما ايسر _ سن ورلشم فليم اش تنل لما سكسمزلفوب
 هيل ساروا ذسرك/اكلناكل كري تلبس يرو سيلا ل قل اعترشسا لي لتس ذر ورم هواكووبب ب - ست
 انااا رددبجبس نا نو كتف. اتاي داني يئ انو ردنب كيك وسمر يرش كل ركرايتغ ا دع فق
 . | 1 عييت لس لات شارل كت نلاخت نس وعنا .اهتايدرك ماع لازا

 عرب عمو اس لكن ارد سجتتس طخ إب امال لل ب راهب كأس اس كروب ا روشك
 راسك د م وكل كل صول لير كوب تاو ىئداملم ارلارلع ىيروا د تو

 . اححاور طامي كهرب اعف بف ثري ىلا مالا مور نير نصر لبكي

 هداف رت ؤوهو ةليآ نم شلع لد ار صونلا ىلعة بوس نب ةتحور ةرق بأ ةمكك يانا



 لفأالازجلا دا

 ري

 مرت م ىرفف هيلع طرتشما اني دتناالث كلذ غلا انيد ٍقنسلا ىف يدرب ملاح كول ءيقو ةديزجل ىلع
 . جس نئشماردا وعنوان لانكم بكو وسلا نم

 نزور مليا كذ جس ربط ماناكس اه سعب وصد وبائي قاتلي كافر شامر ىرس ماا
 بالا حبلا قضاح تناكى لا كي رفلا نعجهلساو كس

 قب وهو امزعيزد | ضرس ابع نا ىلع ةءاخد لاق ضمركع نعودانسأب كنتسملا ىفمكأ احلا ىّيس

 و .ةيأيأ زهلاقن كلذ درا ضلعج ٌكركمام هل ُثلفذ ىو اصب بهي نال اق فحصل ذ

 ناكتيرق لاق ؟ةلياامو تلد ةليا نيرعتأ لاق - مثلا حبلا ةرضاح كاءاكىنلا ةيرقلا نع هلتسا

 هت مول ىف معيتات ناتيبلل ناهف تدبسلا موب نيد َنِيََص هيلع ىلاعت هللا مّرح دوهبلا نمل اهب

 رث ينومو ةقشعتالا اهنوكدري٠لوأهن يا/جسدسلا موويغ ناكا ذاذ ضاذملا لاتماك(امياضيمبا رش |
 ىنخا خلا كاكا ذ | حم املا ىف هكرتو لحاسلا ىف ٍيتوىلا هطَب مف تدبسلا موب وحن خا مهنم الجب سنا
 ٌرثكو مهل هفكاولدفف ءاوشلا جسم. اريج دجوفاووّسواو نضاذ نم تيبلها كل لعفن هلكان
 رهبف كلذ

 ةقفلا تلاقن مهكلهم دا اموق نوظعت مل تلاقةففد تف ةقفو ثلكا ٌةفذ اق ضاوؤزنفاف
 وبن العلا نم ةرنعام صعبوا ف نقدا فسخ ربت نا باف عو وردا بضم ّنخاْت ا تفىلا

 مهب لف سلا باب اوبر ضف لضلا نهم يلع !رغ مث لوسلا نم [جرضو ىيف قنا ناكمف مككاضامشا |[
 لسانلا لخدو بابلا تغف لزن مث اداعتن ب انذا اهلءٌداو# درق لاقذ روسلا منم تاس ا +ّرستف حا
 هبيبس ىلا فلا ىفأيف لا فلا نم اهباضأ سن الا فرعت ملو سين الا نم اهئباشأ ٌةدرقلا تفرع عيلع

 نب لان نخاو وسلا نعت ومني نينلا انيخباذ لوقي هدا عمساذ اهنع نر أون سابعنبا لاق
 مملو يكتم نمانيأ نق مذ ةثلاشلا ةقرطلا تلعذام ىرسدا الذ  نوقسفياو اكاب سيسبب العب اولظ
 ام ىف نوظعت لاول اتنيحاوه كو اكل وممن كادذ «ند | غل عج ىزن ام ثقف ةيمركع لاق هنعمتن
 اكملياش اموزاسكت نييظيلغ نب دب ىل ماو كلل د ىل ف -بياذ اري لشاب |: عمهب نعموا مهكل همدذدا

 لوط لثم كضرع . سيفو ليوطو هور ثوكلا ضوخملا شي لحاء وذو سوما ىؤذ كسير رككم ل شيد اماركو
 نع ج هعماج نى نيزنلا ىجرخلا .لسعلا نم ىلحاو نيللا نم اًنضايب رشم عوام ةلليا ىلا كآن نيب ام

  ةمايقلا فص باو



 ب سسسمم يب ورك ارب بابلااولخدأو - نوفا تيب
 اير مان .اكاسسا تس قو ىلا ٠ بسك ابو كب لاقزايرباطو كبتس قحاك ضفتي م

 مان كسرجسرسا . تائب با اراب فحين اف لير سرجسلااب ابغا ري .اضل وا لبق اراهسبي انك
 تروح ندور تس مان كي شا يار .ايزم قرط هس قماح تربص اوي لير رم راس

 30 يللا جاتس سلا اصفر اه كسلا

 دعب ا لس ئحم ىلع لقا يسل ار - هيتس لادم مرش اهعا تلروا سمان زتسس كسا 0

 ْش وةكبتّيلا دعب نحن يانكرعبلا هلا ١ سنك تير هكاعل وا ترانا خا نوالا نع رعرل ىب ىثهم رعب ىنتب

 كيقملا تسوس - دّذدا !ثدب» انعمرصفلا ديذزاجوء ايري[ ى زو ىلع ايليا درجسم سر أه عافت ساو

 .سدقملا تميبلا ( م - جس نا وني بسه صم زل دقس بك يربك ( سل لومانك

 «سذ ”كئالمرلار لس ةزنكل مكس (0) لاد مضنو لاد نوكسل «ساّلقلا تيب هد رّهطلا ىا

 011ج ايلا ةرسوك( :٠ ٠ لياثيب (ةدريلشسوأ مز ا 6١

 رامصالا ةلهرل 5 نوماص ا«: ميلش مدد ليز د١ اليش نك لطوباب نسر ثنّرصم (1) نوُبهِص

 - رخو يبولأخ نا

 مكس قككراصت دوبي عرالاسا سلب امو م ار زنك لو |رلس رطل زك رقم ا ثيم («بد ١

 ىيوجلقاكلو ارسم وتسبب لقاها وون رايك لك امو
 .ةالاداجي لبو نابع تعضن ىف لبثو ومرامي مس بس درر فحصت انس دما تب
 ورشا بكت طب زامل وا ليش اعونب .هكع سر امن ملين بك بج لم ظ تقر لبق ليت
 نع نيو وفن يحض امن صكمو أوي ديور نعاس ة عاوز امن لوارعكب - ىو قلي

 _ ىصعلا ةالص بغكلل اهلك ممر .لد الص دزدا لوس ساهثالص# "الص يلوا نا ءارملا ||

 دجكاملا سر سضاكعاعشرو ا تس تتار راع ريل هبل امتي يو[ دتملا تيس 2
 وورلكنار ابا ننس ترسم اًنياركع و راق عاعرفس وول ناسا ملين سراح

 . اعين ايري ىبلاو حس لو امسك ييردعب كس جارته "يسد سا با ني افرع

 نم نيرتبص ثالث د وغص بسال ام سابع نإ نحب ضت ىف ىلقلاكذ .ءاياعلا ضعب لات
 كأس نحل يعامسا هنيمي نعو ليلثل مهاربا هط فلخناكو ء أيش الارثاس نم ةدراو نيلسوملا ءايجشالا
 - مالسلاو ةالصلا مثيلع قاع ا

 ةبِق اهل لاقي ىلا ةةبقلا نع نم هب ج عم ينإلع لدا فصرت الحا فلتخي ملء اهعلاضعب لأق - د



 ل اةأراوبلا م

 تيبآ جل خصلا ريس هيفلف و نّددِل مو مس لقملا تيد قرنا ءاحج دقو ةرخصلا نيمي دنح نم ج [رعملا
 ود انساه نلال اق تثير س اهنا نمرهن ىلع ةازلاو لذ ىلع س دقملا تدب دن ا ءاجو سرقملا ]

 ىفءارعش مات رز اهناذ ىلاعت ردا بس[ جن سدقملا تيب, رص اطوملا جرشبإف ىبرعلا نبا لاق
 يي( ضرما اىلع عفت نا ءامسلا كس ىزلا الا اهكسمعال ةهج لكن م تعطنقنا نق ىصفالا دجيملا طسو
 هتبيمل ال كلت نم تلام لقو ناربلا بكر نيح ماالسلا يي هىبنلا مر بوند ةهجنم أهجالع ا ىف هنذاب
 . كم١ جةيبلحلا سلا ذك ت لاماملاهنكسم | ىنلا ةككالملا عباصا ىزنحلا كهج ىو ممميلع ندا لص

 ىف لصادل لهرجل ف جلع ىثر صك م لق صوخ نعد ا فرس طويلا نيرلا لالخ ل سو
 ىو ثيب لهل نكن م عش ىف ج ين نم ىأراكو لصا ىلع اخ ىف ثقي مل ىنأب ب اجاف ثييرحلابتتك

 سرعملا تدب قرختصلا تحن نم عبط “لا ب نع ءأم نمأم هزع نإ جرس بدك نب نبا لات ضاارعلا ب انك

 تكامل ميل هب المص ردا لوس سلا لاذ ةبيرب نحدانسأب ىنمزنلا جرخاو ءضرجالا ىف قرغتب م
 .قاربلا اه لشن اهق زخاهيف ةعبصا عضوف سرفملا تيبب ىتلا ةرخصلا لبرج ىناذ لاق ىب ىرسنأ قليل

 ر2ل ل وناس سرقملا تيب ماد .تاكل دما تيبس هد ككل وأ نصح ود كك عطس 6
 , اهيل وصل ولود هس رع م اناكرصتخسر سور . كبس رووا 59 ولا 2 نينو جراسا (ءاص/لوا

 . تسانؤب ل الطا اكعرارعشو

 دعصمل لاقيىذنلا ءامسلاٍب اب نا كل خ ريح ليقف .سريك قاريراسا تاعك سرفملا ثسب

 ىف نا >ثيول ىظن يفوح نبا ظفأخلالاق جوت صن سبط نم ايوتسم جورعلا لصحبن سرقملا تيب لباقي كئالملا
 تيبلل | )صمل :كم نم لعصن نا بسانملا نايف ةرمكلا لاببحارن للا ءارسلا ف ىنلا ناو امومتم اتيب ءاوس لك

 فنا نكمف ضواام درب ىتح” هلل كات نم بالا نوكي نا مزلتسي الاذه لاقي نا نكمدره ١ جي وعدربع نم مهما

 - سرقملا ثيب لباقم بابلا نوكب
 ةعامل لك سلا مخده دوحن ىلع سودان ضرإلا نا "ةثمي سيل. ةثيمهلا ء الن ركذ الا أنه فكان

 أهرارمتساو ةلبأقملا ماو ددإملا سييل لقينا الا سدقملا تدب بابلا كلذ تلبإقم درست ٠ يضرجلا كجم ذا

 بانل اه اننابب لك اق يطو روررف ضرطفا# أتوا رطسب قواد اناناس زل كف امدرب قاس
 ْ - سرىفملا تيب

 هدد الاف كاكا كاسح | نيدو أرق . سشوراو ثمود اما لري تديضن[س قم ا تسب و
 لونا هلوحانكساب ىذا ىصقالا دجسلا ىلا معلا لجسملا نمي ادبجب ئرسا ى نا نأحبس ىلاعت
 نم_لوح لحج نا اهف لخا نالب وات ديف "لم لجاسل ا مالعا ىف ىشكىزلا لاق ل با طموو كلر



 لالالا ٠ للرنو

 نيرا تلا ضرجلا ىلا اطولو د انيجنو ىلاعت هند |ل امس اهنالر اج ساثلا ةرثلكب ىف اذنلا بس اينجلا نبفطصملا ءادنالا

 ُ - نيللاعللاهيف

 قم تيوب يوت نحس ودل تنج نأ نع نإ ضل نإ رع سس س لقلا لئاضف بانك ىف ىلآعملاونا ىو ظ

 ربغلا ”نذف ىلع س سقما تيب ىف نفد نما ىو ضرخلا ةدص هو تسو > ىلا نتج نم سرقملا تيب )

 نوتيز واين للا ءأهملاذ نف دامغ اكف ءايلياب ينعي ةلملا نوتبز ىف س لقملا ثيب ىف نذ د نمو نيكلملا لاؤسو ظ

 18م ليلك ذالا مج. سرقملا تديرباقم نم ةربكيزب قم لملا
 ةرنسب ناهبص !راناىف يعنون ىو طإصلانأجراقف س لقملا تيدب ىف نف دن اجتلا بهكل قو

 ماهناكن س لقملا تيب تام نم متيم هذ للص ذل لوس ”لاق لاذ ”ةربره ىلإ نع ةردسم ىف سازبلاو

 اسيلع ند | ل صدد | لوسرس الوم ةثوسجم نع هدانساب حاس نبا ىسو "لن كلم جرئاوزلا عم ماهسلا ف
 هيف الص ناف هيف اوصف هش ا مثسنملا شحملا ضرس أت س سفملا تدب ىف انا دبا لوسرماي تلق تلات

 لها نم يلع .نيالص ندا لوس سلات تلأق# ةملسرما نعو ارضي دؤا ”ولبا كايد ريغ ىف الص فلاكأ
 ىو 2م هج كنس ضبا قبلا جرخاو هرند نم مرقنام هلرغغ ىشنالا لجسسملا نم رواة

 دوب ابص نيعب سا كيف ثيلي هاذ لآ للا ركذو لما نا لا ينخجع ءند ا طدلاقو فدل هل تبجو ياش
 بمعكن ئؤسو . ىفنالا دجسمو م وطلاواةثي نملا يسمو مزح ا بس نجاسم عب سال هنم لكي
 - سأنلا نم قوارب س لقملا تدب ىف مون موص نهم جليل سنالا ىفاك

 ءاسبنالا ةنيجل لخ سي نم لوا وفرع ىنح هلداع ضررا ج ثبب رح نم الثكم ملعالا ناك ب يطنلل ىدسد

 اي ب يو ب عسل لك تيبلاوندوم مث |
 اللات مالسلا هيلعيبلا نا ةمامادإ نت ءايدالا دعب ءلربثلا مث تأيإ ثلا ضعب ىف 2م: ج ليال
 ا لا مس ىو مهام لبق مهغلاخنم مهّرضب:الن ل ىلع نيب ىهاط ىنام ١ نم ةنناط لازت
 «جىراقلا5 العجن . مانلابربهن اى زمانا ينص ثينزمل الج لتناول نقلا تيبسلاق

 تيان الس نا تتيح هلا ىلص را لوس سنحت نب. لدا سبع نع جام نباو ناسنلا عل - لل

 هيكم لاس شل اثلا ءاطعا لد نوكب ناوجءءاو نيتنثا اطعافاث الث دا لأس س دقلا تيب ىنباملدؤاد

 تيب اهرب تيبلا اذه ىقا نمهلأسو كايا كاطعاف ىلاعت همكح طوبى داس و ءأياى اطعأف «رعب سجل ىنبذي

 اناو مميلع در اطص هدا لوسرس لاقفن هنأ كنار لو مويك بون ذ نم شين! يش تالصلا "ال لير سقما
 كم ةيسس لقلا ثيداججلا ىف ثتنسلا تان اكفِالاو "كلم جدج (م نب | عج - ”ثل اثلا كاطعا لق نوكي ناوجتما
 دم” جه لداوزلا عمو



 لفألاجلا معمم

 1 "سد نالفإ انا لاجرلانشتا/م كيلع ذاع جس ان باو تسب الاصل اع اركب دوز اه: ب ىصن اى و
 فى ةالصلا لضف يوفره ءادتلا ىلا نحو ناخبا ىإ يس ىصقالا دجسملاو م]حلا سجسملاو اله ىرلمج“
 ةالص:ث مس س سقما تيب صيسم ىو الص فلا ىلجسم ىف و تالص فلا نأ زري ىلع مارك لجسم
 مارخلل جيم ىف ةالصو ةالص نال ةزرثمعب انه ىرجسم ىف قالص وفرص سرج ن با نحو . سازبلا ةجرخا
 سلا نحو  ىلاربطلا عام الص فلاب س لفللا تيب قلجرملا ة”لصو الص فلا سام اهلاذما رعب

 وسما ىل متل صو ةالص نيرششعو سنجل ث ابقلا لجسم ىف ,ن ل صو از "الصب تدب ىف لولا "الص اء وفرع
 ىف ةالصو الص فلا نسخ ةني ملا صيص ضال لجسم ف ةالصو الص ناسف بؤ مج نلا
 - ”جأم نبا هةجرخ أ الص فل 'ناجب مارتط لجسم

 ل مالس اين ام لب كَ اروا كن مؤيد او ءادتبا كريس رقم ا تنبرك تروم 0س

 هئالدس تلأس لاق منح كثلاذرت خا نعنيحي مصل ذو 'كلم عمد ولم او مالا رباني -
 ىنضالادجسلالأق ؟ يا ث تلق ماركلسجسلا لآقف شضرإلا ىلعرعضو سجس لوا نع بتيؤع در فص
 هدا لاق لصف قالصلا كتك سدا ني خ جس كا اهكضيجللا ماع نوعبرما لق ؟ هنيبوكو تلق

  هرابم "كر, ىنلل سانلل عضو ثيب لوا نا ىلأعت

 كيا :ةبعاروا سين مالسا اهيل ؤ اد نب ناريس فب كس دقملاثيبرل تس لاكشي شاب شيرع
 يل ل اكلنا ا تس هواي ى كك لاسرازب تير نايهرو كلوثودردا - ل بلل راى ا

 ظ : 0 ست اباوب
 ترص لوما سري سترفع رقما تب ماالللنن ايس سب لوا باو

 مالسلليلم بوعي - مالم مدربا نب قاحا نب بوقيب ل صارو سسروا قوت رامريرجت
 ريتا س اةسوب ةحيرواينب كس دقم ا تبل اتش الكرب لامربلاي كى ريتني ش شامي
 ور كر لالاق .ايكريقت بوو حا لس مالي لع ناميلستت ىلكت يرام بور تاك

 يي سوتمو راهم لوا ل شرطا تبي مالي لمدن ارا لو كل اريج مود باو
 2 مال ًاوالوا ضعبدل لاس يبلا ور امنإ انب ل ماسللل م داوك يشر تير

 . وريد كرولا نب ادا قريب كس قم ا تي
 سومو ىلإ لوا كل ووو امس امك بز ايان يال وتم مشبب « موس دج

 فخ مل مالسلا هيلع مدأ نا لاق .اهت لسان ءايز اكل اس سلام يمال لوذ وورد سيث مال يلع م
 رهأ هيف كضو »اند يزين ثسدقملا تيب ىلاريسملاب السلا بل ليربجما تيبلا



 لقاراوجلا 00

 .ريضجالا عفر سس سقملا تيدباين دلا طسو لاق منا منع. هدا نم يلع نعى ليال سنالا ىف لاق - ى
 برقا سرّقملا تدب نا :لبج نا ذأ عمو هلع ندا ىضرم سأبع ننإا نحو س رغما تيب ءاوسلا)لا اهلك

 لاواليم شعر ياؤب ءاسلا لا برقا سرفقملا تدب نا اهام) ج نويعلا ناسا فو اليم مشعىنت ابءابسلالا

 ها ظن ميدو ظافتطرطعب

 لارلاداذب- نو تافراي شدادنب كنب حك ضي ادرك با جسار مالم ا كم دافيرش ادخل,
 تساغن تاس ماد ص ٠ عر نادل امن كيرلا ىف نونو لوا ىف عيب نامغم . نونلب نادنب لالا, ذا
 1 خيو يطع ىنعم دادوأ لجرس مسا دادو نآتسبلاوه عل تسرد و هس بلوس قلي ءالإ نم

 : هن تلم الملا ةئيدب سلوا كن تجب هوم قو ترابا نبا ماني تسريو ىلا ميِصلا يطع ىا مص

 أنكم < م الس !ىواو ماثاكر معو بيرق كس اركب أ انكر ىم السل ارد ره ماناكا كبر روصنش ىف اب كس سا

 نرثملا نعوصخ سكى لا ى نيس تاك نب متصلل مسا عبد نلبلا مجم ىف تيوف اي لاقو ةياهشلاوةيادسلا ف

 بهو لذ ىرسكن ا لبقو ىفاطعا مئصلا ىا دادرغب لاقف ؟رلبب مانضلا دابع نم ىصنلل ناكو هايا هعطفأف

 هب تيمسف»ادغب لاقف عا دادو نأتسبلا وه خو انههأن انسب ئصام ازهل

 طلع لا لصللا لوس سيلا# لاق درر دبع ورع وع سس لكل كرم يك راقب بيلخ
 و سما ىرلذ قرب اجباهك امو لضرجإلا نن اذ خاهببا ئح ةضلاو لب رطقو ليج دو ةلجد نسب خدمي دم ني

 ء . فيعض ثبيرحوهو لاق .ةوخرلا ضرجلا ىف ديس لولا نم ضرالا ىفاباهذ
 تلق ؟ ارغب تأ سله ئهفاشلا ىللاق لاق سنودن تيبس ع كسا لس مالم ار ئادرعتم

 لّقعأ تنام ةيلع نبا لاتو .اهترضاح د ادضبو ةيداب اين لا مهضعب لاقواين دلا تيأس ام لأق ال
 مونلا ىف رشا علازل خغابا تيبس صهاجب نبا لاقرحهنم ةعد ّسحأأ "كو دادغب له نم ثيم بلطف
 ىلا ةتج م لقت ناعاهللو تسلا لعد ارغبب ما( نم انه نم ىنع> ىل لآقن كب هدا لعفام ٌثلقف
 لاقو سوسرطب ليعلا ةردو تكمب قرازنلا ةالصو دادغببةعمجل موب السلا نس اع ني ليقو نبل

 اهيلع لوقلا تح لفناهبلذا هبحاصل اه لحالاقف ٌدارغب ايت نيكلم ناك مانلا فات لس طعد

 . هرقخ فال ةسجن:ليل لكن ارقلا اه مدير لبب بلذا فيكرطأل لاق
 ساروصنموي . قوم ليكم علك ط سرا .قك ب لكس روصنم يلع ءاننبا لريم لوا ضير

 و ددلل هت ران عش تيفاي لاذو اهتم يمشم بيرق فوه بي حلا اوم لت
 درا اهلزثو

 لينا ايكايكب ا اكتدع اس كرام تيا سس روم سن لا كسك هواري باس امءالثب ه0 نه ٠ م ْ 3 7-7 9



 لقأناوجلا مر اإ

 تيثلو نار لوطو تداعس لرش ساوججس سرق ىرتشمتلقو سرك انيس لوم امض تطوأ مانا كسلا ظ
 هذ توماكتن !نينمٌولاريما اب كرشلا و هل تلق موضع لاق“ تم انزكت سلاوركسورو كترلوو تلو تارا

 ١ - مدظيهُتيف اب ءاقلالل م لحا

 لقرب يور يغو ديلا نيماروا سره ليسا ءافلظ كك قوم تسباشطلغ ضرع تاك ميلا |
 تس كاتب ك فوادذب هس فوك يلب ا كسب |
 ٌسايلا هَسوداًديْش ثزخانضالشم  اهككاسو ادب نا ثيفاس |

 لاتارهو اش ناتو ىرشع اهعساب ايشرلاو دالضتاهف . |
 حس ل كيرامثنا ب لب تسمن كوادذي طر عجب |

 قيضلا و ِتلنضلا ماد سيل افلا و ةدوسلاسب لاهال نضرسا دامغل

 نيب ددسز تديب ىن ٌفحصم_نأك مريهرهظا 00

 لاكي حئلصا اكاد ٍنوكسو هاب روب .تسروكر لسع ماج ارهيشلا هخ كلون شفي درب

 ربوكشكمو قوس ةهقعو ةمأتل 'ليرمغلا لب وشو احّياش كاتم ناكاذا هرب مالغ لاقي < 0

 لرب مان اك/اهم لا ةرحل 0

 -اوببرومشم |

 ةكدالما ساسكئبس ا . ىو تاي يلوا كم السما نايس راحو اركم يت مرردب ما اهم ىلا

 الاودي. خل سوو لازان تشي هيا كداما كونا تسوي نظسردا لت افلم لوب لضم عب
 يلع ىوو هسسوووم بالج جاد دب ٠ بسداب ارت سيل كام اه سا - لا راهب ترمب بسب نياك

 دب كاك ضجر شا ذك بس لوريم ركب يع مالسلا ]
 انه نكس رمش ىنب نم لعب ماوه ليقو تحط لانك يرطنلا ني دلك درب هس بوش ماناكردب ]

 كم يس وعلا بانر عجاس مارب ليقف ةسبسضلاريغب ى) هيلع مس بلغ ثعلب ليقف هبلا بسنف عمضوملا |
 ةرهزؤلحا ن اكرم“ ترط كدي نر تر اع نبتسم فن لدلب < ن بروش قشير ال 0 ب 1, لو غنوا

 ك/لبلا جل انك ل ا لب مبلل وق ب مس ان ص يس شيف بد ب -ؤيبللا

 عناب لاف ىبعشسلا وحبك ىلا نبا نع س نوب ىؤمو لب هيدر انلا ب نم ةرءاغخ مل جر اهرغحيتم لب لبقو ظ
 كلم ١٠ج فيرالارم :نالارغتلا انك نب ك] تاكل حرم

 اناتريم جسر ازإ بام لابي لي تبطل ابل اتت مالم ١ نبي عما ا با
 لضفملا لاق لقا نك هت وم برش كاب تسرب ير تس درعتلاووه [ئرتقلاوذ



 لقالاوجلا د

 قوساهب ممل عتب بررعلا مس أوم نم اسوم ناكوءام.ضاعضوم ناوف بام و الكام 2770

 || خخ سانرجار٠ يار اناا وسر طيس سام حراما عالتللو مانيلا ىيذ نوح ماع لك

 هم جن ارلبلاو ؟كو ؟جىربطلا

 8٠< ل“ لا ىترما س بيرت ادعت كن ولاهدسم لوما د ملم يذم ناهي سأ

 | ا ثيبردلل اشم نم مس دنا ليخو ىلا ىلا لاكن كح كعب ت/ كا م/:راصفاردا هن نوجد جب
 - كلذ برجرتو باقبس لب باوصا ءامسإركذ سشعولع لا

 ريل مورو ودقا كرش وى رم رمز درابقموك ترو عل 7 ا؛ثرص لاإب اه يمص

 أمدنعددا بؤ ىلع رعوربب لا سرفودارقملا | سرف ناس“( لنيل ىف نكي ليو كك مالم ا

 ٠ «رهغ ود ادم الأسس مان زب مي لتي لهنا عجل ىف لأي نا نكيمدد اقلب ب موب س سان نبو ناك

 بج تك شد ورراوس راب ىراب هو ري ن صك شوا <. ساي كل وف السم دق جرس لتأت سرط هل ناكن
 || ةرع ايافروا توب لوتس أول ب سرسور اوم مولعيو قربنا نيس رفا مريع ون

 رولا عماوز اج ننلا تولاطب او

 اسك ئروكى لاو ل يح دا هدم اسس نا هك ئطاىرودما ك٠ 0 نيله 7

 ”يلونب . احترت كم اكول باتالا نة عن اسكن لب تأ ان نب ةقاس تيروصب بئرا لي |

 أير سا ورك طم انك ض كووتومدع راجعا رطزك يرق تمن ولدا
 دانا للو ركنركك لانك ركود اسدكسلا يكل نم قار طيس مان كسك نا ع

 . مك ىاجب فاو سانلا نضرب بلافالمم)ل سيبلبا لاقو لتس كفاكم امي
 رسام ملضنزم مخل مش ان ضايج مك لو مجموع لامن ميلر ناز س نب

 بيرل راب تقرا اعاتاعتس نري .اارقإ لا فايس ار الشوا "الرف لو لان
 7 اهوا هلو: ضيعت يوار برة ريغملرب اهل تر ل لسونلا د انما يا

 3 لوسراب لاق داوسأب وئاسأ شوا 3 ادا ع تبر تسكت أ م اوس ىف ات راد مار وك ال

 ] هيلعمّرناىلص هللا لوس فشكت كاضننعصاصقلاوا خلا وكما لاف لدعلاو قلب هللا تاس دئتسور هلا

 ها هنطب لّثقو يلع ل هند مصريا لوس اوس مَع اذ >وقلا نخىالقتس لقتس ا لأقو كنطب نحربسو

 ىراج شع نا كب سيعلا ارخأ نوكينلا تنؤرا ىرتامرهضتس لا لوسرماي اقف داوس ياله ىلع ثالجام

 دعإلمايرببخ ترحب مشلح هربا رص هل عجب اذه داوسو - ىيخج ثيل ند | ل صولا لوس سدال اعد ك دلج

 كر اتلا بتك فانك رببخ
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 :يزفمنب داوم هل مقو ىلا لم متن داوسوهو س اصنالا ضحب رحم يلع درر | لص عقروو لوقا
 هدا لوسرم هنعطخذا هك موقلا ث صيوها خيش جواز ىف ناكسادصالا نم الدبس نا دئادل ا ىفف

 اظربصا لاقفاصعب ىضأ ىفد نوجرعب ظفل ىفو /يميلس ندا ىلصا(ري ىف ناك >ىعدب هت صاخ ىف جلع نر الص
 صيق كيلع نا لاق صتا ىاربصا لاقن كنم صنت ؟/كسفن نم نكي ف نق ىا هدا لوس سأي

 .... "هينا كتفي لستم نضل افا نصل 0 يتيلع درا ىلدص ندا لوسررس مفرغ صيت ىلع سيو

 اكذ.م) لمت صنلل ىلازكسانلا هتمقو حسم هن سبب قصتنا ام ىنما يشيلع ندا ىلص هصئاصخ نمد

 - مالسلاو قالصلا جيل أيبلالا كل نكورسجن ص نيش سانلا لكأت الو رح أ ل ىفاهيذد |
 .كسوبديبق اس نم ة راعي امن عصمالغ انعشم اى ديس ل وا حس سم لون هس أيا

 كس ملال لي يد و... وادا سيال لل ل يرجي و .. تن سة يفر از يس كرام اك نوأ |لسم

 سلب راب تلرطما_ حن ثوبي لازان يفرز عي نر ضير دارا ني يسب او ر لطحن حن هلام
 : طقف ا ”رم اون اكلباولت اوف !تبشي ملنكل نوغببس نتملا نموم نم نسيلسملا عم ناك

 111-0 ركشراسور ماس ضو فير وا مماصتس لكنا هكا انك ءروا لتر افك« . سرب فأحب ]

 نل» تسرح« مبدع نءريلو / متر نا زبي ءرعممر نب بنص « لولا لكن .س] او ليصصبر/ب بلي لإو

 .٠ ةريكوزماغ
 كك لك نواز وا كس عرطرخ كيس نضوتتراصملا هك اروارجب امم كس تيوب ريعس | م ني لوأ السم

 لإ اوربا كس

 ليرافص اق سور ل (نيلاو سرب . حن كو وك تحبي . باطملا»بع ب شير احا نب ةديدع ار
 ءارههت نم :مابفلا موب ري نم“ ةارعنا ىّيليبتق لواوهد .باطخل نر لوم عتب 0 ش طك تاند

 .. لكم | ج ضي لجل قيوبلا سلا وانك تملا نه
 ىّسساو ةكممالا هع للبش نم يري نم لوا ىنما دي ايلا ضعب لّقنو اثل6 + جيب ةريسل ىف لاق

 مىب.» لهشلا سس نا ءاجام ىانيالذ مالا لاه ناىا م الهمشلا سّسيس مج نوب لاق مالسلا بلع

 طش كينّيو 2ىريطت نمايقلا مون تموملا حلاذو تلم ىلا مكاو مالسلا ا هيلعاي ركز نبى حين ةمايقلا

 مدا 2/6 1و ادارهف ريف اضا تسيل ل عجن نال لبا هء اردو سّيس ءاج نكت هيلا ن دظني س انا واكب ىف

 - نعبر رار زج ار لاريس ظوزمللا ثيردللل قو - ىلا .بلصل
 مانا ا نيل يتلو (در رع ءاضبب نين اوفص هر يبني لقاع حمر ٠ صاف ىلا نكبر يب(

 ؤ - امتناناج امك بدبلا وز سصمضأ . ىئاز و ءدبع نا ورك لبو ثب 52 هر
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 :نب ام (1*ر لمنال امن وفوو ب راض يو عم ماد ماريوت وع( اذ ل هب [أن كس ءالش ا كيراضلا

 (< ارزخ كج 1 حومجا نيم اجا نتريبع كد ىلعما نب خل (هر سير ثب | نرمي ( مسد قاس

 رري اوسمكس ريد ارش بسب . نوعا مر تاو 5 ودرب لدلملاربع رشم ( مر لك ريرعس

 سس لاب ليا تللاع كر هوركتوبك و نوف دم ليرامور ماقنهإب سيرا فص عرش اى هديدع سن كوثرم لب
 أ كغ كك ان

 طا وسا بتي كك يبو عالط ارداف اهني ير شال سلا مولي عى كر ||
 كس ماا ىروا توب و تسب عاالطاس ار ثبدم لبا رج اج ايد تانك ىف شر ام نوير

 عادولا تاِكِنَئْنم انيلعّل لا علط
 ا د ط اعدام اتباع شل بجو

 عاطلا مالابّ كس انين ٌثعبللااهيا
 كار شك ثدبروا سوم فئاف مالسا نانمتد يد روا سده ويبدعب كب 9 مير أع

 <5لا ىنلإن انين رجلا تلاقو .ايكوب لما مالم اظرب قلن رشا »بن يقفانم استر كوب
 -اةعاوبهنمنّمأو ةاورتلا ىف هّنستِدك

 عفلا فب /ل ف ليد اد مادو سنس راسة سبة عسب
 ريكو اندورك لد قلددا لوري ب لوك ارئاروا نر لورا ه١ تسمي لا .ادارف تسلا

 - هلوه ريس مما نمو هبلس هلذاليتق لتق نم ابار ف ن العا لس بأ احضني ابيشس فقم ||
 كن ا ءابارضرر مس سدي ا كح اكن ا كرط اعرب لرب في ايوب سو

 تسمو كى رايب لاميتا يقر ترضى دازجاص كما ايلع نو عش اى اع لوا ببي(
 تر سيح كر مل انور تطرب ب تشو سا لي هروضنيدم ىو كرب خس كمر

 راو ابلولا مود . رت ومرامترب نيترب ىيدع شاى نات ص او سا قتل اس ليئراك كا تافد
 كس كس ورررقم بالري ابن لبارجىدع نبأ اهمزس - امتي ارفررنم بسن فس بأ يور ونش يم نيعيرع

 .كاكوساج وريد كافيا افاق ى نحمد لس مالو يشتري ننديعسو تادرس لل كيو مامب
 رشم ىو 2027 كو سا ووكر وا امم ابتدع نس وقل م رلاو

 1 . ننايارفر رقم بم انري تعوق ن مورو ين عطا بطاع نب شرع
 اكسس تر لل ان كس سا ايد ركن اك فس لرجل نر ضن سس لس لوب يق سا سس



 لفالازجلا م

 بظر ولأ ةرهبككم السلالات ليني .اباوركل قوي اوك نب طيعم ىلا نب ةبتع عرطاىساوا
 ههضؤ قاب كارت |رساصو كد قرتحاو هيلا هقازب عجرم ةهجو ىف قدس هو مك ارم سسوس

 موجغلا م فسلاري رش ناكو لجاسوهو اع شال جداز مط ىلعرس وزتإ الس عضو ىنلا وهو ىتبوم ىلا

 هكيثع  فيسلاب كّسار ولعل( ةكمي ساخ اقل” ةكغ بهل لاق قلسلا هيلع ىبللا نا ىوريد
 باع ضعبلا ندا عاوب و بث "تمانع مع لئاقكسا ضحبلانع نيل اوقاودعتم شر بكل ئق
 ؟:الم و ناالحد ىنبّلجا قيم ىفازك-ةرجت لع باص دلتق صج ىنا لبق .س لنآ بلاط ىلإ

 اطيعم ىلا نإ ةبتح تيل للا ىلص هلا لوسرملتم كعب "كهرب ىلا ىباتكؤ واوا بيح نال أق

 عيبجرلا موب لينه ترو مالسنالا ىف ٍولصصم لواوهف هبلصب صاذ لب نب نم ىيفرصنم ةيدظلا قرعب

 ١ىقثو وانما اهوطعاام نبأ هلع يدا وضرر ىساضالا [تثىلا نباو ىراضنالا ىلع ننبيخ

 ودا هج مهعنتل ابا هوباصف سرق نم امهوعاب وأم رغم نيا قاساصأ ملأ عباولضي“الك اهل

 ' .هنعوعر
 نبا ددرسو مثاليئالا) بولصم لوا ”ةيفحو اوه بيج نا لاق !ثكم ؛ج نوبعلا نآس و

 طاصم لوا ىاشلاب إلا نالةفل اخلاقي لو ىلع نب يح مالسنالا ىف بلص نم لوا ناتج
 || ىبدارملا لعلو نوعرف بلصلا لهتسا نملوا نارك د هسافكلازم بولصم لاا لئثالابو نياسملا نم
 فسول نوعذ“الو مله هلا لواوهو 00 يبلع ميهوب تريلر دال بلع نأرت نب ىسوم نوف
 ىثيذا ىتعمت مثلسلا ميلعىدومن وعفوه الها فعسوإ نوع ذ نا لوق فو تلح غلا ىلاثوهو مثلسلا هيلع

 ها السلا ىهلع ىسوم نمز ىلإ

 دا سرب تبجي اسانا انسب اقاهنعسلا ىظنر جن! نع ةلانم ىلا ناو ىنادبطلا ى
 ىاعووأ مما فرعا ىىسدأ الذ نفس «زدا بح اي ىف !دأنف ةلسلس هيقلع) ةطح نم لج س جوخ

 || ىف كمن أف هيض المندا نبع أي ىفاداتذ طوس ري ىف رفحا كانت نم لحبرس جو خو برعلا ةياع يب
 || للاتن كلزب تربخاذ وسم لحشد ال صونلا ثيتساذ هةترفحللا داعف أ رسلاب هبرض م

 - ةمايقلا هوب ىلا هب العشلا ذو لهجمبا لدا 5 دع كاذ لاق وعن لق تسب نق ظ
 بأي لس تكاد لب تر ةلعزا اوكا لن اي ضبا يع لو شرب هم

 ىلاجلا ماما لاق سكب "امو ص اج, بسبساوم عرش اقر .س نر ان ونت 2ك 2

 ١ - ةمايقلا مهب ىلا برضت ىف لبب ىصنلاةناخ لبط تيبرضو |
 يلاقي تايأ نمو نبع شوو رب ح 7 هكشاس وتعمل اسم ل فو رزه نبريح لبر هلع



 8 .. ا”

 ا ةلدث ]بط ةتيهكلبطلاةثيه نوعمسب كب اون اتحبا | ذ ! مهنا عاخا نم نحاو ريغ نم هعمسا ٌتاكام
 بروقيستف | ص عضوملا ناب ىتل وان امبسو كلذ ثركتا ام سو لاق ناميالا لها ىصنل كتالذ نا ن نقتعدو

 ريس اثرلآف و باصريف ( نيظالو بارنالو لمريل هس ىا) سه دينا ىل لاقي ناكو بارا ضاوح يف

 '  لامرلاب ف يكف "باصلا ضرثلا ف توصتالأهف اذخلو لالا كلأثه

 وع ى ل سو ىتما ةلحإرلا نعت لزنقرشللا عضوملا ثلا ىلا لوصولاب ةلكناَرَم امل خلاق

 م اسانا ينكر عمسأ ثنك ىنلاربذلل ثلل ذ ثيسن لو ناليغ ماب ىمسملا نارعسلا جيت نم لوط
 مالك عمدامل ىنُت ناو لبطلا نوعمسش !لوقي نيلكلب بارعلالا ىيبع نم نحوي( ةرحجاهل ا ىف
 ٌنسِهَدأن ا ٌلبطلا ترص تعمس جب سضحب يدل ىف ناكو دس ثدربخا ٌثنكام ترك تو نكتب ةربرعثتق
 أنه ىف تنكس جلا لعل ُثلقو ٌث كشف ءب معا هدا موا ةةبيعيلاو ا رغلا نم ىنباصا|مرّيتم
 تيقلأان ةءظعلا ةيلالا ةبل نيف !بلط ىلع صير حان او توصلا انه لثم تجد ى لب ىف ىلا وعلا
 ماوس لبطلا توص ُثعمسض كلذ عيت لعضو مق ٌثدْروا ضرتلا ىلع ٌتسلجو ىري نم:رعلا
 مث ةفرشملا ةكمولا نور اس خنو نيويلا ةيحان نم كل ذو لبط توص نا كشا الأتوصو اففحم

 عمال قتعلا كاذ نا ٌثيريخأ سلو لآق رمل لعب. ةرملا عج ثوب بت ىصلا كل ذرعمسا تللظفليباتلزن |

 قوم نبا ملكى زنا سانلا عيمجأ

 لئساوا ءاسنرجل ا مودرجخلا ثياصو بن اعسنو نيشالثو ّتسةةنسأ اذ تاو سلا بعام لاو ا

 ٌتعلطف َلبّىلاهن لبجل اك فتم ليبوط مضض بينكم عي توصلا كل ةوخ تركت (موبانمكَأ و نابعش |
 نمثعمض دلغسأ ك ٌلؤنن مدين ثعمس اف ءاسنو لاجيرم نم >ُتام ءاهز أون اكد_ىاوسل سانلا عباَنيو مالعا

 د ثعمساك لكُم انلا دعمت أي نمتمأنإم كشالب اقع اء اوبريبكلا لبطلا ةئيهك وص بيذكلا فس

 نعم انلاوش نم راتوام نق نم رانورعطقنب مئانغلخ نمر انورطقنيث انت نم كرمان": توصلا ناك

 . قنابل بدال عر داق قب م

 تي. يح لاق نزز ورم ارسل اب - لبابب نيكللاالعلزفامو بيرو سرج ارق لأب
 . نب لفار يرو احم :ارقالع كلا مر صح ل وقبل - ا 4 كمر

 ظ .تصو ل ثري 5 تيا زري لفألا ل

 وكلما 0-5-5-5 لبابب نيكلملا ىلع لزن ! امو لاعت دّلدا لاق هتسر ولم لاب ثنكر مم

 ًّ الس تول ءاوسدإا اا رشا رعب كا نافوطانما . ام اليقبكد نوقف مالك 2
 ىرحان ا. هكراب؟ت ل الكس سا از هقيللملاو يبا دبر بك سو كروب يغرم سا كرا



 لول اوجلا م00
 هاسداب نريرفا جامو اشو اتت اردن سا ضبع م مل تروق لن ارب ل مير او . امتواشداب 1 + 5-06 2 3 ٠ ري روع هو قع
 ارم دبعجس ايلانب نو اريك سووكك د كى ر نفك ا ا دوب لقرتوابلا مام كسر اك
 . نب هك

 دللاولا .ررهاشفاررداركاعدد تال اسازيبروا يحكي 7 ةكردا نم نس ضال شم

 مثاسلب لباب الى زتشملا مسا نم اهمسا نتشاو كل هادا راب سا بر يت وا كلب ارش كبت
 درس قلع [رصقرشعى نا مر ىنبو ءاملعلا نم,يلع لذ نم كآهبلا ججاهؤانب مةّئسا يرتشلل مسا
  لنكشلا اهب وقح ماع لزت لف مييامسأب اهاّعتو جوربلا

 لولا ىدنوطغسردا كسور بل ئابق تسبب جريب كلي رف دش اونل هن ترح
 سلال ِتمَْبَبو ثوصلا عطقناواناسل نيرعبسو نينثنا ىلع اوؤزنذا تح لاق ربت خل بنز
 نب نيكل مسا لس تسلاع ورش ءابناسا . اتركم المور حم كرق نام ىلا ميلا ىلاذك لباب ترف
 ليل اب

 لِيباهُل باقل اهف لبارب ناكمالسلا هيلع مدا ماقم ا ةانوتلا لهاركذ توقأي لاقو
 ةرم لعب م ”قفلا ب ىنعي لباب تيمسف لباب ضرما نعل اجل ىلا هلهأب ليماق برهف ليبباق مدأ تعم |
 ظ 000 ١ صم ليف 2/0 تؤ ليبات ال0 تكد

 نار ل وعض هاثواب نبل ا كاينو ناتي اع نحال سا كرب تكل يوم ضمن ميا
 تبر نول 2س لوبشور رطل مس لباب بلولم تمول كس لوا سو : كريمي اروا 5

 ابا سف ارز كفوف حس كام السب كلبا يرابزور ف كلو تكل ىووعم روم قتل نيب تسدرك ||
 لنطتم ليقع زووم -اهتالاو نيكو مالس ايل بنام لس ىساددا سور ثوعب السبل
 5 او كداشبر وريم نيواصقرو ا نس لي فوكنظوبس وكت تبا نينا - ايو رص اك( لاشك
 بس كل اف ورفك رك ياسا س | قووعسن خيرات” با ضب ركب . هس قر زلدح

 اا 0 52 دأب زلم

 لعل )جاده تمولعتيربر وا ءامس اكس لوم انتا 0 لول قاطو ت كى روعسم

 ؤ . تكي مراسم
 .لاوحالا ضعبركذ عي“ كولملا ءامسأ ظ



 ت0 ا با ديب جا 8

 كفل اولا يمس

 أ مم ٠ ِ بورح بحاصوأر م ناكو سوو ,رعن كلم م ظ

 سانا ىلع ايغاب ناك سونموبف مث ؤ
 هسا
 لف
 يمنا كوسا ليقو ىفذا 3

 - مربش همسا ليقو المس 3

 -سيمسرف ليثو سيمسوب مت
 - سوينا مت

 - سوالبا ليقو سوالفا مم

 000 للا
 . سولوموأ ليثو سوئرهوأ م

 - سواكتع». لبثو سلك م

 - سول سأم م

 - مئاطس مث
  سوطريما ليقو سوطونما مث
 -سويلوابت مث
  س العلا م

 -سوريطا مث

 بق اسوأس ُُ

 - تنس مه لشو ”ةنس ه٠ كلم -س ونبصأت 3

 .سرأف كلمارا رفع نم س ساو كولم نم كلم ىازغن سويس دآ اسوس

 - سواطاط 3

 -سواطاط 2

 - سدا م



 فلازم /١//
 ' ظ مهلاوحا ضجر كذو كولملا ءامسا

 - سيسوال

 ننس ٠« وإ ه١ وا ”نس»- كلم سلرفبر فا م مو

 - سموطنم مث |
 امسنالوف مث | ما
 كل ىلم صعب عم بورح لإ تن اكو ”نس ه0 وا ””ةنس ”ه كلم سلفنه م نا

 "ةثداصلا

 .لجوميس هسا ليقو دجرم مث | مع
 - جواره مث | سو
  سرقملا تيب ىلإ ىنلاوهو بيىاجس مث | مه
 اسوس كيسا ليقو أشونم شن م سان

 - ليئارسا ىنب لتاق و سرفملا تيب برغم .هودهملا ساب صنت مث | م

 ..ق”رصرف ليد جو>ومرق م 6

 عطيت لبق و ىفسطنب م سو
  سوسنم مث |

 كاني م مم

 -سونواد مث | ٠”
  س ورك م كو

 > لدمو رهشا 5كلم ةسايطرم 3

 :حسمل ال يشك االتخا بابل انه ىف نيخروملو جي اونلا بنك كولملا د/لوهراممأ تمسرام اثق



 كري لول نم نداعملا| جرس | مسايا اوس غور اهنالا ا وفحو ندملااونّدمو ناينبلااولّيش نيل مهداولاق
 نيزناوق | وبصنو ليحل نم كلل ةريغو برحا قع اوناخلا و ثوىبسلا اوعبطو كلل غو ساذفلاو صاصرملا
 رم ”فُئأط تيهذ لو ناسنالا دسجءاضجل لام كلل ذاواعجو *ىلجتلاو ارسمملاو ةدمملاو بلقلاب برحلا
 : يممالا نم هريغو طبنلا نم اون اك ”الؤه نا ىلا سانلا

 لير اب ككاو كثب ايس ل سنلب رقد ل ١ لبا سيصو ,

 دعبل بيضا بك /يسرذ كل وتردد لكأ نياق الرع جاتا قبر متتس لكنا
 تكل اخوه لانس كا يلو ابا سابا نس لل لبا ضير كتاب اع
 تبلت لافممونكمارسل لوا ىف يدل زخ [امتالا كح _ احن انتسب لاوحاو تايون ور اسز ارو ردد
 ىَخ لبائلهارطعب_لعن لاقثبري نيب .ككنع دعبام ىرب ثيح إو صبلا ىو اهككلضس لق نبا
 انا ندمان( ِءارو ام ىربن وت ةفيدكلا سجتلاذ صب قلن طنب ناكواعضاوم ىف >تراشلاو قابسلا بج ىلا

 ذخأاًنكوانعم هناك خا تانكلازمرطس لون عوانيلع أرقي ناب انكاسبكو نيب إنلخدواقول نباطسقو
 هل خا نعاطستم لاس ثبتاكلايفرظنر.نابنكاتكيفواّس اطزقو هذ خلذ نين اد جج نيبواننيببث تكل سطو
 لق امكن اف منع انصحفف ثلا نمر ازحبا >ث الث علطول دمل سل نأ يلع ناربخا مثرظنن كبلعب|

 ] ظ  ىفتنا
 سضومرت ءارنا بسر تورعماكناعور صيت بسرد ليد التبا ليمن حرش - رص

 سبب ظرع تفاعل ورمل ونود لوك ورصب دس انام اكو ورصلوو رذوكنازاصب - هت هركرم ىلفوكو هرصإ

 رجالا يرتكب وكالة كب سان #ا يب كمالما عفا عشائر كوز وويل
 ل بنت سس

 ةصبلا لها عبس وزب وبار حنف ةلصبلاب سلو ولو م لوا ركب ىلإ نب لتترلا سبع مجال لاق
 لخبلا س غنم لّوا ةركبودا ناك هنا تسب ”فوكلا لبق كمل ةنسد ىف ةرصبلاريصغ ناكد
  ةرصبلاب

 ع لاوق اع نس 2 موو ىوخل حس ورصل ]

 ضرمال اره برطق لأقو ةظيدغلا ضوجلا برعلا الك قة صبلا نيك ىرابنا نبا لا لوق
 ىف رتردا تمن كورس از ل قسم مت تال رفا وح عطقنو تلا جاهم ىقلا "ةتظيطخلا
 : انا كر نري تصر

 - ضايباهف ةوخرلاج ةرعبل البق - ىلا



 كشلاولا 0 رانش

 بول وقت مان شدو اهظاذل صب تيبس بئالصةرسأ تب ةرصبلا لإرعمالا ننإ لاق - ثمل لق
 - يالص اضمب لبوملا ىلعا ىف اجلا كلن تيأس هلاف ليج لني رش ناكاذا صددذ

 اهيلاائظناهب لوزنلل قرصبلا ناكم اف ١و نيح نيبفسملا نا ىئاظتلا نب رشلاركذ - علام
 - كل لب ت يمض :صح نونح الصب ضرما ذه ثا اول اقذ اهب ع ىصحلا! مصب او سرعب نم

 - كلعلا نيطلا ّيصبلا لبق سم اهن لوف

 - ءلمحا"ةبيطلا ضرجإلا تليق - راسو

 تدب عب تيا ةنسح دب ليبحث نب لهم دعت ياس ؤ املا دحش نبدا لاق كيلوق

 ةبلصءاحسااج اهي
 بيعت لبا لقي تشهرما بني تحمس همها سلب ةزكلاق نم انو

 فلتنح رركأما ىلا اهنم تبيشناةرثكق رط تاذ تناك هناك وار سس
 1 نينو ل رتب وك رقاق الما سيت مل أ مالم نيد فوكد و ورصل

 جلو مدعم بس انم نر لاب م الكسار اك كل ةعر كوب رف افهو لي ام ل ورصنو

 ا اقرا هعرسأو ءامسلا نم اه لعب و ايارن اهشحأو ابار رجلا عرس ارصبلا نا ابك رفوكل با ضعب
 مظالارعبل الا كا ذ جرم ثحبلا ىف اهام ضيفمو ؟ فر غاورساب نكي فدك[ نوصي لا ليا باوج
 فيكن طقءامةصبل /لخ لب لو نا دابع ةللجدو |مهاس' ةلجد قص خ# لفارعب ةلَبالاَدَو أجا ذا مث

 ؟أن نارخ عيورسا نوكت

 17 يقكتم لعبا دير كم ديسءمكتم ئذنغأ خام ةوكلبا لل رصب سيق رب ففنح |

 نكي سد يتوزنكأد

 ريك ديَوا ار وٍريغصل سينا ُثحبا ب ا اء اهتفرف- لولو ض جلس يور صب لبا

 طرقا باسل عجم م ةّيسلاذالط مكي لوهو نيعلاو نيرلاورّنلا و لوقلا ثدحا تلكني
 ريخصلان دب اذ ادرييخص ليكم احا اني نضف ب نك له ّنا ”فوكلا لها باوجو الشم ؟؟ج ىمتنسلا ظ

 كو نمأماةغينحيلاو انئاثد ماكجلا ١> نون ل يصفت أن ٌساعش قيقخلاو ىلوحلا تدرطيريبكل انش

 0 قي تنيلع هلا لومة انو دش مثنح هللا وذو تر دل نا نم أ ههريخ قعود قعسم

 - يقلل ىلع جسملا ىزنو نيت بيو نيّيبشسلا لضفن ضن

 ج ىعل برع ىلا نباو ىت اَِووُريز[ نسل ناكلاقذ نييرصبلا اهقف ضعب نوبذوكلا بأعو

 - لوحا ليبعس نب جلو صوب ثيرأولا لبعبو ب لحا لصاوو أ ١ ماشهو

 سس دم ميسم



 لفألازنا 0 06

 ديرب و لسكن نامل س وقعا ميهاوإو جرا ةيقلع ن اكن ييذوكلا, اهقن بيع نيترصبلا ضحب لاقن
 و ساتب رهاو ندعم باتك5 انك هل ةسلحالى ااطانس خجرشو يولع قئثسمو ىتتا ةيوأعموب او جرخا

 لن تاالآقللا هزل تلقن باتكلا انه نموش اعلان رقلا ادع نمقزععلا نب حن. نانا ازيا ولصبلا

  نيرصم ال اها ني ةرغاغملاو ”لضانملا

 ظ هس ةفركلا لها ىجمي نييرصبلا ضع لاقف هبذو
 ارطملا دضوركلا ٌلهايليإوقسالف ذب هاف بوصاموف يا وقماذا
 امرسلا ىحصا اماذا نوسراللا» مهليل ّنجام !ذ!نوقساسلا

 اًرشبا الو اًسيعاورولاذا تح مهوجو ف ىرزت 6رلالس راو
 ار حم هاداع نمل نوك ىتح مسمب ءاضغملاو ٌةوادعلا ىفلأ

 #8 تفاذكو اورتسو لجيل ها مولاوما ةلقىلعةذوكلا لها . نفركلا لهل اًرصتنم ىلوقعبلا لاقو
 افهّواشو الا ةيزع َءاوهلا 'لط شوارب لش الو رحهنمانافع نشا  ناللبلا وس يلو فافع

 ةنماع حو نب ىلا ءاحصفلاوءقلا يما اهبملعلا ٌن لعمورثالا#إلا دامو بعلإ ماد شورمظمجلا تارغلا

 رمهلكب رحالها نال ”غللا يصف نعشلاييعلا لها ماقتعملا معيلع ني ىلا اهو اهقفورسق لق ىلا سانلا
 أو كفيف سانجإلا نه ىف نوكلنتبااكو سهلا الو لنسلا الجر زل خيو سرفلا “كو طابلالا مرطلاقثال
 مالها نالاهريغو ل صبلا لها ىلإ اصوبجب يس نمور مهف ناك اللا ةفرعمو ا يلا لصا تاو مياغل
 21 لآ ءايا ذ كلذ ناكو مشو تلا نو دنملوا كاك

 ماحب ناعم انك امنع س انلا نخاف مهياعشأ اشكي نا ريال ها اسوم انك دو مايرزنلالا
 || «زاكل اهو جونطلا ىف ئاعشآ هل تخف ناعنلا ىها لاف ةيورلا دا نع كد انساب ىنحجب نبا ىكحو

 تانزجخأذ هرم تح اذ ذنكرصقلا تن نا هل لبق ديدع ىلا كرانخملا ناك لف ضيزالا رصقىفاهنت د مثدل تدك
 ش - ةرصبلا لها نمر اعننالاب لعا ةفركلا لها مث نثر عننلا

 م تال, خصل وسل مضل لحاو مين ىفاهتاوه ثالثا ةضملا بوبح نمظح لإ لاق

 ِ ءانعرلا تيس كلنلو تاعاسلارهاج» فالتنتل

 لحاو ئشرهدلا عيجوف سزيللو يملا لع نا أاهنمأهريغ ف تسيل تابوخا ثلالث م

 *«أهت>ارتساواهماجروأ هيا تساوأومغه لقال ح ئطرالم نع مءانختسا دنعَرميلا منجالنح بقي

 دعزدهري هناصقنذ اه ليز اكل تما انما ؤرمقلااه سيزيةمأذؤ داتشواعم ب احلل خباز ات طخاهلتفي

 نوفل ىنم تاالغلا لها



 كفا م

 البلا «ناهو تامسلطلا :دهإفلادالب عيجو صم ل هاو: بكاطنا لها ءاعّدا نايشاثلا ةبوخالاو

 عرمج ى اهل ىلع اهريغوت خوعما اهطب سواه سدا عيجذ ٌتسنلاول نا كلل دورصبلا لمهلام نّرب

 ين ةرزم ارظوا ظؤلا نودةرصعم ناولو طرفلا فيان هيا ة بايد بيصت ناهس 5 يصاعم
  نابزنما ةرتكن م اهتيقبتس | امل طانسملا نود

 اهات اواةرصبلا لذخ ميحب دّوسْباماهنم اج نيرا عطا ولا نايرغلا نا ةثلاشلا ةبوحجالاو

 أريقانموحاو قنعاهنم نييملو ةموصم ةلخ كعدت( ا ضاس ٌنحاو ٌب زغرهرلا ميج دّجوبمل مث
 ىقتككل هفطلب اهكسمي مو ىلاعن لدا اهالخولذ ٌةكبأةمريغ تنفولا كل ذ ف قا نجل ارو لوأعم ناب ىغلا
 ممرصلا سجنو ىصن نأ ظننا كلل :ى نأ. ىغلا ثريسيلا الك اهيلع نيب ل ىحات دحاو رن [هنم ق نع لك
 ماغي والا انه هإساو تاذ مل نق نمناحسف -نابرغلا كن م ءاةوس ليلا ورت قنع لهعطقو

 ١ - تانجو تصس

 معشق رثماب و وعسر عامر عك ن ا . ناوررغ ني ةبتع نجاح راس ارنر وكل وا كسورصب
 لم, كلا بيلعب كنا كح ير ني قربسوبا ىلاو ور صادعب كرهت ا مح/لوقنر وا كسا
 ١ مشاكل كسب رقمنروكى رشا ىومولاروا كسور ل وزعم هوربكر بشن ب قريغمرعب كنا

 بأو نا اند ىداهلا ةفيلذط نا كذام سد ثم جبهذنلا جم ىف ىدرعسملا ملا لاق
 هبي غلاركذ كنعد ىداهلال اذ مثِبأدنإلآق ه ليوط هلك اهزيب ىرجو ليللا نم تنوؤ

 ٌتلْت لات ىزنالا ىلع هزم ةرحاو لك غب تداز امو ةفوكلا و ؤلصبلا ل اضفركذ ىلا انمب لهو رسأبخا

 ٌتيبأرأمنر ب بيزلا نب ب عصم عم :فوكلا سيق نب ف نجلا انيلع هرق لاق هن اريج نب كلملا سبح نِعكذ
 لكلا دان اكةنكلو قدشلا لئاموالا لعص نايا ويش هنم فلعالا ةجو ىف تيأس و'لا كيفاش

 ظ -”ةفركلاب رخأ طن ور صبلاب موب تاذأز خافي لعخب هسفنزع لج
 ٍةّباشاالا ةةفوكلا هبشا ام.لدا)لجردل لاقذ بيطاو رسفاورماو ىزغا ةفركلا انلقن

 ةدصبلا تش اموأهبلاطاهنع كا هيتحباح تركذ تركوا ذاذ اهل لامثالو بسال: هيءركه جولا ةويص
 .اهيلاطاهنح فكل اهيضراوخ تيك و اه ساسي تيركذ تكد ذاذ رسوم ضم اوحتناذ وجب لا

 اًجاسثكا نحن بط اهالعاو بشخ اهطسوا وب صت اهلفسا ناف ةرصبلا اما فنقلا لاقف
 م اففاه ساك“لا اهنم جرا "يونا طل صبا نأ اسال انقنو تنك نكواّجاسي دواحاعو

 ىب | ايلاف مهفراالو مهلجباب تنا ام هداوف تغلب ام سانل ا ىف تغلب مرجب اباايلاقف ٌتاش هيلا
 .هأ كيلعي نا ىبزب الام ىرم١ نم كانا كى ينعي الام قزنب ن١



 كوألاؤجلا رثزك

 باور ارب اجيتطخ راديو نع شاوظر كيل نيش ريشا دوب اورج نر هيأ
 لززروكطخاكيشا غيب رظوساروا عيش ىف عت رذح- لب ترو عاصف كل دع تس اييسو ءاضق
 ئ . تكوم عئاضز شبح ران كي. ا ان, لمس عرش ماكل مان كس قالك

 طي لم سسراب كك تحسون سا ل نيون يسروكب ب بتل رت مطخرص هر
 نس نو اراب نصس و | م١ ص ادعسول ىلإ جايا باردا نيام لب كل يس اتبتيفم

 تبع لب ل9 ص حر ابشالا ناوبيعو ١19 ص حرظح اهلل ن يدينا او ايبا بانك: بيكي جنا اف دانت زلرجم
 ىروالبلل باسنالا ب اكل ل منيب ركل اق نا قرب نب رفعج نخ ماشه نب يثكن عىجغلب ةبتق نبا لاذ
 ىو ثم ربع ليا حرطاوكا تول اكان سا لبي و ضو ربما لئاكلا بسال بوس ص ٠ جرن طوطخم
 مال ص جر ننس رماه ف روم طقااو هيب اير كو اكط خب سا سس سرس صا جريب ونعلم

 || طش دمىفوتم ىوروامصالع - لدا مم ص نارقلا رز اججادانسا يشب لل سلسسى و تم ىل لق ركبوا ماما ءال

 اه١ سروال بيو نس ١٠ج ون ننس هاش وتم قبل ني 4 صون اطدسم اا باتو انني
 علب دانس نب كش ىو ىلا ساكمال ريب و +. ص 4 عرطوسم دال وتم شمالا 7

 ريدك وتم ىو داع ريو صرع ترانس يشك ىف وتم ىرالا نبا ربو صم جر تانصلا ||
 مبا صا نر نيينوم ا مالعا ل دكشل ىف وتس ين رب هع صاب بوالا ك وثف ىف بيرالا ةءامتداشسا ||

 ماو رس صا. جرى ل مش لس وتم ىرشف رب مم صا جرد ميشال ىف تنم ناورلغ نبا
 ماكالا قصبتفصسعقللف وتم ناوجرو نبأ . له مس ثيم متل انزل شك لوتس قتتا

 - تس ايل المنعش ع لاسر ريل ْ عرماككالا عرانمو ةنيضفالا لوصا ىف
 ديس يطوو ماندو ورشا ىو ترض ارتي
 لعبأما .كيلع مالس سيب نب هلا بع ىلا نينموملاريما ىقتدزا سجس نم ميجرلا نلكرلا هند! مسب

 بيب| - لذ افنالن جب لك عفنب دنا ف كيلا لأ اذا مكفاف ةعبشم ةّسو كح ضي ف ءاضفلا َناف
 كنج ٌفرعض فاغبالو كنفيح ىف نيب شن عمطن لى تح كل لع و كهجوو كسلجم ىف سانلا نيب

 امال حاولا يصل( نيبإ ملا نيب زرماجرؤصلاو .ركا نمىلع نيميلاو نما ىلع "ةنّيبلا
 نحلل مجارثن اك يشل تب يهو كّسفن مويلا هيف تعجإس سمالاب هئيضف اضف كدنمال
 كلب لامك لص ىفرلتخ ايف مهغلا مرفلا -لطابلا ىف ىداقنلا نمريخنؤتللا ةعجرمو يرق تلم ناذ
 ”2الا اهيل ادعا مث كل *رتح كمال سبقو ةابشنلاو َلآشمالا فرعاو ةنسلاو باتكلا ف

 ًءاضقلا تّتوالاو هين ح مدبب رضحا ناذديلا ىقنذي الما رمل لعجا .ىزت مذ قحلاباههبشاو



 لفألازجلا م٠

 علا ىنلباو ىعلل ىلا كلذ ثاف هيلع

 داذالو ىفٌنينظوا سوز ةداهش هيلع ب ّضوا ندخل شضعب ىلع موضعي لادع نوماسملا

 ف ذأتلاو نلقلاو (وجتضلا) يصزلاو كايا ث  تانيبلاب كتحأكورئارسلامكتم ىو هذدا تان دب
 صلخب نمهاورخ نلااهب لو حلا اهب هدا بجو ىلا تل نطاوم ىف موصل رككنلاو س انلاب

 رهالسلاو ترس ٌانزخسو كس لصبأ ع ىف هٌلداريغ باو كن طال هن هتفالخ
 ىكفرلفخا بن الظن سرق يت اياور لاخر اهرييشو ل تم سا نع شاور كشرط.

 رش ايم يلا: ايبسلانئاثإلا بانكور ظحإ ل. صل بصف
 ل تسرد تبلعب نيفادا كتل ثحب تاكا شر فرت ةئر را عنا تلين

 صعيب علار مليا تسري وداء ١صرد همرط لوط اكس جرود و حوش 2: ترش رق ف يعب

 بكرم مساوه توني لاق - يس مقرف د «٠0 رصرو 4 لور وا معشر مل. صرو ل7٠ لوط اكس سّيلر كراط

 وأ لج ممساوهو كب ىلا منصلا بسن نوكيا امأذأهت >دىأ هقنع كب نم كبو منص مسا لعب نم

 ماب رك تو تيه سس تر عنزي فل هب هأ تاقتشلا الذل اّببرح ناك اذه قانعالا كلب ولج
 مز ارانب لبي تلعب _ .املعلا نهر وري امك تس صو كرو تريل اب هريتو توق اب لل اق اك سس

 فرت ل توب تاضمروا لم اوع ب صوب بيرعم مالك ني ام ىكبييروا  تينزئاج ترشح نك شعفلا
 ش - ةرصو بصنو ماللا عفر», ِكَيعبب ت لهو كملعب ثييأسو كلت, له 3

 ماخيازيطاسا ىلع ىندموهو مالسلا هيلع ن املس ىصق اهبو سيقليرهم تماكك بإعب نا لبق
 منعش اص يبعولاا  لسلا هيلع ليلال ميهاوا ماقمأهتعلقبو السلا ىلع ىبنلا س ايلا جف أ هبو
 قوم سس لاش اب كس اوت سرر تحبون هلل ل اب صر وا ايل عفر كنس سب مس ب جن
 00 ل |,/ميستسمولع كلو يسن لونا ل تير ظبروا

 سبي كاب كمال اذ سايد نم انحيزنلا دقو مدا لبس قلئاقناكانلامو تبنآ - مصور رح
 ساابرب لك اسكس لودر - و لل | عاببزلا جره اك ئتتكق يرصمو ماش كوك ورب ب 5

 ويف هاطحصا وريال .يكطا . ادع. سير رسم مش مور لإ قل ةسككم داب يبرق
 جر ضي يهوررشو قابس مدرب سنت سزايتد رج بسام اشر
 سيأا - ب. ١ نيعتروا لي 5 سمك شي 5 سيكي ارجوا عسل بم و... لوطاكررنم ارك إل

 انيق نوح وح نيا سلتا ل اسروا كس ندبسو ريب تس لبر زغمد الب لارج ركز م هه لوكس



 لقلاولا ' مها

 تليد
 2ك تبسم طاس . لين اج كب تاس ساو تبا كساو بيز خو سار تس ماهم ىسا

 موصومس مان قراط مالي شار يعن ندم راب ب . بس خنأو قراط ل رسمنا ناجي ل اقملا
 مدر بى سا صرت ثري اها فوك سنا ضرا كيركروبعول مو رج رش اككر قراط تساي كويك -_
 ىف ىزإلا مايقال لأق لب عقاورئاوج تس تسبب لم مور هس فاو نيج ا كس مور لعاسو ماش طعاس لب
 0 اماطع ةروحبن اوسخ اهنم داع تريب ن وسو نان او تثام عملا كيوحبلا ااه ىقو كقم؟ جريبكلا كييسفت

 لكن نر يماشور ازا كلر رودس نيعبجاعيا ناوي بايد راشد مدربا
 طار رواعم .ايلرك عنو بق يزبك اكلم ربة وب كرش وزع يرام تنحف غل
 مسبب ةريزج اد مج لوب كر نروأ مام بال لماع ش اون ن مك تضلغور مع تف اذ
 لكن مزعج روم اوم حروتفممس فير صحوروا حس حبس سترك سنك 8 او شح ا لوقلروا

 0 قوبلت ستةورغ لل
 ف هرب ف حملا نم مم تنام ىف ىااهش تاةيتايكذ اه هادو جمالا عرمان ىف برج ننا لأق

 م, سرب كداكلاق نافذ ىشعموبا امان ى ثاولا لوف ىف كل ذوهايا ٌّاغعوهاباهازغوّيواعم سب ىلع
 موك مالا نب دابع سونا ممف اصيرعش | لص مندا لوس س باوصا نم ع اجيكذ امذاهازغ

 اناعبس ةبزج نع عقو سرب لص نأ لاؤوت مهنع هن اىؤم سوا ندر شوءادللاواودارقلاو هاما

 مهنيب ول جي نا نييلسلل سيبل اهلثم مولا ىلا نود قيو ينس لكىف نيولسملا ىلا اهنو دوب يانيد تنال
 صرددشم ىف ةيواعمازعى لذاولا لاق ميلا ميلا نم مهو لريسمب نيولسملااوف ذل نا يلعو ثالذ نيبو
  سانلا ىلعن اهف ةيواعم |وفل تحرس ىلا نب دعس نب هدا سبع مهيلعو رصم لها اهازغو سرب

 راد ىلا ىلا ىلا ٌترظن هءاسنو سري لج سانرسأ ى١ مهانْئبَسال لاقريفن ندريسجب خو
 ريب برضف لاق هلها مذكلا ىبف ال ذا هلهاو مالسقلا ميف هاَرَحأ موب كيكبيامثلقف ىكبي
 ٌةرهات ةهاظ تدك ضانرب دا وكرت اذا هند | لع قلذل نوها امهجاي كما كاك لاقو ىكتم ىلع
 يلع ءابسلا طّاساداوءابسلا مهيلعدّردا طلسف قرتام ىلا يساصف دزدارعا اوك ذا كاملا مل سانلل

 | لواوهو ناثع: و ف سردق لها واصةيمواعم نا ىرقا ولا لاق عج عمسهيف هدد سيلخ موق
 ةنسلا نه قو ءانن دابا عيل ١ نم نودع ابو زئبرالا نيبو يندب ىلا نهعلا فو عه اازح نم

 مااا تلق عرس ارر لأ اسدنج لسير اب كل, رق رينج - مثلا ضرما نم جيس لاسم نب يح ازغ
 - هك برق كلت هزي ءامخن ايكوم السب عازئارب نع ا كن انولر وا كراس مولع هس



 ل اةزراولا مها

 هبا كانا ترزاما لمد رج ة ورغم نع شاور تنير نص ما ثنو عش او يواعم
 لد: ىروضىر انوع يكس ازين نو وتس تاطخ ل بج ىر دنع وبك قرن كتبراما

 كرك هك ىرطوبل كنز اها لباب لب تفراغ 7 ناكك تسر صرع .ىكذ هاونابسح هوروا بس

 ىررزم ل _ٌيواعم. هْنِعيا و هل اذ ًكئاطوزغلا ساتخا نمل مه ابيع و سأنلا بختنتالة ناؤعدل لاق

 لور ردم تر تك اراعوربر وا َ تاو: ه . كس سيئربا .ايلررقموك راع سير شاريييما اكتر

 بكنج ىلا بتكاتيواعم نا ىريطلاوكد ل رف لوبا هد ىلا لس ل اعتدنا - يتسن ناصنوكىوث ناملسم
 حايصو مثلا بالكح ابن اهلها عم "ني رق ماشلابّن ا نينمولاريما اي لوقي و هبذ هج حبلا هزغ ف
 حبلا ىل فصنا هزيشتسي ”صاىلا نب مثعملا نع برك صن#ل حا وس نمل حاس ء فلن هو مهلوزد

 مهامنا ءاملاو ءامسلا الا سيل ر يغص ٌناخ بك( اهظع اًملخ تيأس ىلا نينموملاريما اي رت هبا بكت
 نبا اّملسم هيف لا مداواة يسوأعم ىلا بركن كا (بف قرع افي ناو قرغ لأم نا جوخ ىلع دونك
 نأف ةليلو موب لك ىف ن ذنتسل ضرإإلا ىلع شن لوط ىلع رشي ماشلا ىج ناانعمساثا هيلا ضيا بنك
 توحي ملا تحايل سما هد انو بعصنسملا ىفاكلا الاه ىف نحلل لا فيت |هف بف لعرالا لع ضيفي
 ظ - ىّنم ىبرضمل العلا ىقلام ٌتلع ل قو كبلا ٌتمٌلافن'لاقو ىل ضّرعت نا كايا ملا

 يلرعتضلو_ بسرد كير يل ش نار قروا سراهنالااهتخ نم ئ رح تييآريضت رحيل |
 تسد وقح سك طرا رع 0 اج انا انوع سمت ف ااطا اكساس ابرد 4 سب تك ارردم لب

 - سا غراب نلاطمك ع ززصت مرا تاقيطر هرم دم سيئر شبا دن
 سبيله ب مل. . . . .٠ ثدسو ا . سيئدنك يطيح لباكلارحبمحسا يشم دج

 4 امضاوسا رن ام حس عروقو لكو م اهمىس هريرم تسب ءاطكل وقل .هتسلع ارح 2-7

 حرم رسام 55 سا لإ ما' كس سا قب تس ارفط جو سو ايفوارجب قضنلل زر ب

 ل لوطأ برم زج وب تاكو زنك تيد ادلع و ريو وطسرا - لب خخ او ليرى سا تالا ذعب سلم
121101111111111 ' 

 قل بج ل سا. لي عقاو تلامس تسبب ريو نانتسس غسيل اس كس سا 2070

 و نيكرب نت عل ا . كى مز بج لاك ب برب ضر اوب شد علب الشم سب
 سس لرافو رجل 5 + سة كسران صح لانك هس عفو رشم | لب بررعسروا كرد

 ضعبر وا لبي جيه الم. لو . . تلوسو كرش ب ل لوب عيل او نام لبا بيرغشرو ا ناركم قرش سا

 كسل مام عي تناوزت كسور ربا ]



 لقألاولا مموع

 عتاورراورا كلام بطقروا برن . سلب رم و ترعسو ىسا انجب م
 - تس

 - تسرمروا تساطيحرب لونج بطي . يس ليم جلرع هج... ثسعسو كا . لروح جرحك د

 بيرق كن ئايلف أب رك كس بس يردن كج كلر كل صرالا تاقبط يبا ضع _ هي |
 رييسفلا عجار - مواز رج تس لياصح كرام يفنى نبل بسس كثشاسءوس مءرازيمممسى مكر سا - سس
 ١ فساعملا اد ىو الكم ١ جبهذلا جّممو كفم ديرج تايكلف ىمسلا ىبانكو كثض  جزيبجملا
 اًقلطمر ابسلل اهنعربسي م هنم تاهجاوفداص لفف تاهل ئالتخاب سعبلا ىف فلتةرحبلا تأق كا م

 هد ابنا س كفن يتؤجب زك با رطيم هارتم فلا شح ةسفرإلا ةم فلإ شع ىذا نم علته نظيد
 ظ ! | . كسانؤلإ

 تلاعب سيروب ظفلرب سس نايب ك يالا تدسكأم اهل تلخلتالتما كلت 4 - ١ و

 نانا نطل#با نم ليلو ونم - تسمن وني مان رليبقو نادن ان ىكرصخيكس مالسسلاو ةالصال يلف
 انا. اع عد ظافلاب دسن' وعجل مر عتسشلا - ىو |رردا سبوق السلاو قالصلابلع نازي تس
 - لإن وطبورعتم لين سا عسر يلب لير - سو تمكن يطول

 ريت لبا ك نولب مو لزينب تار سو ل لا جر بسملزلا حرم ىووعسم حرر وم

 و ( مار تك انج _تارترب امل .رارلا حوش ( سر علا بكن نرساونم ا منول 01 لو ب مان كس نوط

 كم السللل ىسيابم تا, - وري ورك رمظقب ون ( كد مو وحل بر قره نعيم ( هز بسالك ب رز
 || نبل طل سجن ررشد البي ريح سس ب بسس سلس اكمال ل لع ب  لؤرلاو باطما رجا داو ]

 رو ر اوس سم وق ياركؤب نمشي سن ادعب ستان كت انهدبتدلاو كيسا مثل - يصار ت انمدبا
 هس بلطماك هو افردي اس اوبتددرهسس نا وواثرو انس عل كس ث انه كت سافو ب توب مرتكب

 بم مش اوم طحت ل اس سما كن تن راهكو لوبا دس كت .انالب انزلحكوك نا تيب اج
 ْ الط ثوكن ولو بسمو سر عوكل وسواس هومر وا كسالي هرب تت بو ايلتس ام اس

 0  اهكاحكر مش بنقلاكن لاس جداا - هل
 سين سس رك كسول ورد رش الاو لسير وف سس يتمكن -.احتورع نانا لضارد

 لحج قول ب لبو هك وزبإلار سكى ا ١موقل لسزثلا منهو سكئ شلا مثه لاقي ايئاعلم كلاب سيكا سو ىا
 -اًنييرش

 ةمعطا ليزنلا ِ نمىلوا مها, ناف ميهاربا نج لعب ليرثلا مثه نم لوا ينل كي ىمس لبق



 لقلاولا امم

 درت نم لوأ تيصقو تاتملا ب انكىف لاق مشاه لج توف كم دعطا و ديت نم لوا نإ, ىيضو نيكأسملا ظ

 دري كل ذ لعف نم لوا نا لبقو كمي سيزثلا ميطا نم لوا مشاه نا ضبا ديدةكيبئطاولينلا ||

 ىنبوكل نب 2غب يلوا و ليل ىقت نم ىنبوكل يصف تيلواف :كيفاضا ةسلوال اف ق اذأنم الل اقي سقو نبا

 ظ . قيلرقل تاصحضء جرش سابتع اب مث اه ةَيلواو ةعازحننم
 2 كوبر شن وار اليت مول اهكل ورا -بلطمو رو لو 2 ناجم ب

 قافنا بجي - برعلائاس لع م داريسو مخ ورحهم ىكل ىا كن ةتسركامكن ورب بنا تسجو ىلا
 - يحس لم ارسم هرغماقم مكب - ليالي لولا فلم يرق ى ل وئاعج ل وراه كيس
 مقوم لا ىفاونيابت باوند ن رعبا لو موضعب لاذ لياهرب ماقنم لبنك بسلطمر دا ليي نابل فوت
 نورجموكن وياج لوراهرل سل صا عر ربط عريان تما و .نوييعلا كاضا ىاذك هلم
 ظ ] - .اهكاناجامكءابلا نوو ءابلابر

 شيت انمدبعونب كس قافتارب تاب ساريا لب .  رتب رعد تركرث ارك
 تببامأ ليال ور ارو كني الس سما و نو اع تلاع ساب لا بيعسر اسر

 نصف انمدبجن بم اًصوصخمخ تاب ديلا تاز زعاو بلت مدل يروا و ترش
 ىف اله شوف تسرع ترواخسو تفارش نا لراس ءارعشروا ىل ثملا بيرض تداؤسو تدزعو تفارشسك
 هس شانناء انكي . كلل ترجل لثما برضو عمر وطب

 ماع تصخ,ب َيِدْئْسُمْلِيَن اللاو جلل ىفوعطاو
 تل :عاش سصسراب مزين

 دياب خيرا باتل دم «قبإش الم تلاو العلو
 ,يذانممهادان ٌةكم ال 1ذإ دوفولا_داوج اكافحب

 م د ه ص 5 0 ا

 «يدابوريهنم» يضاهي اتوق  تَمَيِلَم قو اهنماوبصختأ اول أو
 ظ هس هس انتارع ارا كلي

 تانم يبعلاب تماله  ىذدلاو ةحابسلاَيِلظء نا لق
 تايضالا دكه نولئاقلاو شن اس نجي سيلو نوفتثارلا

 مانلازمربعب ناطيشلا نم سعبو ينل نم بي قود نم بيد رق وسلا سس عوفر م شيع 5

 اقراو تالاكمو سمت لس ىلاعنرشادس تاك يآ يا داد كمل مطل لس ركىنتسر ام

 روا خب داو يحب صخيظن بح سيق ماتو تسمو ىلا - ب ب وبضوكل اه ش اوستن يس ارف عك



 لؤلازجلا "مدد

 اهو تل واحنا رايب تو رايب وبا ل برع بلاك ب جانت شسلفو تفك
 1 1 ركص 0 ادرس

 اال ل يطا سس تيكن اوبك كرس تمل ايرو تسومب ٌبأروا تاكربك مال اللى روما

 (مايلع ذي قافتاريريتزم ولو تف مش النوم لك قالو لارا دببوك ترك تس
 كلنا خر عقفسلالا ني:ةقلثاو نعى نمزنلاو مللسم جرحا - كسر يفلاو ا ثسواعا لذ صردنم ك
 لل ثرمىغطصاو ليعأمسا مهاربا لل و نمقفطصا هنا كا تاع شار صرنب !لوس سلا لاق ىنع
 ىب نم ىف افطصاو مث اه ب شرق نمىفطصاو ادي رق تنانكذ: نم ئىفطصا ان انكوب ليعامسا
 يسنلع هزيل لوس سلا لاق أهنحسندا ىترس ساحب! نحن اقبط قرلعس نا جرخأو .منأه

 || لبعونب مثلاه ىيريخو مش اهون, فأنم لب ىغيريمنو فانمدبع نب رضهريخ يضم برعل يخول سو
  اهريخ ىف تنك( داللا قاخ نم نات ض قرتخا ام داو بلطملا

 ليربج ىل لاق يلع «لدا ىلص را لوس لاق تلاق 2 ّنِشّش ان نع طميرالاذ ىلاربطلا جرو

 مثاه ىنب نملضفا نيب دجا مو ني نم ضف كج س لحب لف اهب سامو اهق سأشم ضرجالا ثق
 شرف نم سان لغد لاذ سا جنا نخ ىبقعلاوت احد يم نكا قى ىربطلاو ةردسم ىف سازبلا جورحاوأ

 هذال وس اثم ةيغص تلاقف بله“ نورك بو ن رخافتبا وعجل # باطلا سبع تنب ةيفص ىلع
 لكي صحلاكضيبا ٌثمحمايبللا) ءادلا ضرجإلا ىفةرتلاو دلختلا تبنت اولاقن يلع را طص

 ماقخ س انلا ىف ىدانن الذب صاو بضخف مالسلا «بلعىبلل كلذ تيركرذ ( نيت روش دأرملا لعل

 هنلاربع نب اولا 3 ىوجسلا لاق ندا لوس س تااولا3 ؟ انا نم سانلا اهي ا لا قؤربنملا ىلع
 - اًهيضوم مهريخوالصارحهلضفال ىفا هلدإوف ىلضا نوي ماوق ا لابأ لاق بلاطملا عنب

 ياو يوزاو بدق انببطا كن ورظانروا هين ك/زيرصتو عرش كش مو اما نا كم السايلع ىب
 - بورت ريق زلغاو لئاضف صريزم كس يررروطع

 نع اني ثم جالنصلا نبا لاوواٌيضلاو ءاّيسسلا ىف فرن ال ةفبوصنم مشاهاةرثب آم لزت مل ممضعب لق
 لضفك(ضلارلعة شت اع لضف هيلع هدد الص هلوق ىف لأ هنا -نعدّر|ىطرم قول عصلا لهم مامالا
 ىقبواوبو اكيخ مو اكالقو ةعفن ظع ى نلا ماه ىا العلا يظر لضفدارسا م اعطلا أس ىلع نيرا

 ملسلسس ا  فئاذلل نمو لمبسلا نبا لج مش اه ناكنويعلا ناسا فو - ىهتنا كد هبقعلو هل
 هك يق ذعاسك شرطا تيب لبنك س6 مابا دشبج دوج سرك ل باق بعضو رن كم أب سن



 لوالاوجلا م[

 ب كك اير نبذ عا

 ءاقلت نم ةبعكلا ىلا ةرهظ لنساو هتحربص مات ةجسلل ىد لاله ل هااخا ناك تكن يم
 هاًصالحا اهمظعاو اهوجوأهنسحا و برعلا داس كلا يلق رشعماي متبطخ ىف لوقيو بطن أهبإب
 اتت ,ةراتيب ناريج ملا ليدرق شعم ايامآحرما برعلاب برعلا بيا واب سا اهفوثلا ى) بزعل ا طسما
 4 ايضأ ف هيب نومظعت دنيا ساق تاو ليمس | نودالسا وج يرضحو ىتبيالوب ذل يكمركا

 ماوضولعرلب لكم اش يعش هن أب مداف كما و ةغيض | وميكذ قنا هذاا تايضا مركأ نم قحاو
 و ةوكتبيفكل كل ذ لحي لام ىل ناكل ةكيذبلا «لاه بروف هتيب سور و -فيضاومركاذ حان لاك
 ءاشب نمل ماححيف لخرب مو يطب نخب مد رم ىف عطقي ملام كل لحو ىلام ببط نم جر اناو
 تماركلم لام نم متم لجرم جرخ الثا تيب نهتم ب مكلاسأو لعف كلذ لثم لعفب نا ملم

 | ءاًيصغنخئي مو متي عطني مو اهظ نخل ًبطات( مهب ىشتوللا تيب سلن
 | انا تمثو تواعسىربرشلا تيبراورلب لوأ بلت ل وتاب مبا ىرير يرتب كمت

 اغا ماكم اًصوصتن كلا تسرعو ىسا موو سس بدياو ركشس اكس امركم لبا نيل تيب نايت
 ] بس مزال انكىدنبابك

 أ|نكتسسرض لن ااذمل ننام كلاعترشا هو ٠ مهب - بوم ازثحالا بدر ورشا تيببب عاج موت
 قول ورسو ور وا كن ثصتنم تي قارا راض ىو 3 .بس ضر كريم ل ١ انمكر شون بك اروا

 روما ىيرورطايزكم اركأاكس ارا 4 و ثرعشمب عير السا يامر ى ردا حن تيكا
 ظ .بحسأ

 روهشم ل اسير اب كس ترللاج للا ضع ايدج تخ تلك لي يارب لان مارصو لال عش . خخ
 ىكر نختم موكل هدركل ا حرر ل هن كرك يمن قف لي مارعو لاطعوو كس
 هل تركت صبتؤوكل سوو ردا كبح ماعلا كأن ا

 ذاك عروا تس اءاي المك الغ وكن ون امم كىلاعترش الدخن تركى كم تما يهد عرطاسا .راشم ٠

 . هل ظيكيارف م )ليلى سر اهديك” كن لب قالغا وو بسير وأ - جس ىرورطاانايك ل يبحا ع
 ابك اضااو مامن ار وطب كس اخت شارل لاك يصلاو .انتشم ىف نتي نسير شير ييجن أرق

 ٠ انتشلا ةلححهف البا شرق تنليلال ىلاعتدّلدا لأق سب يمكن كساو فسركى راج لقا كسلا حس
 ىف ىربطلا لاقو .ه) نيتلجرلا لح سنملوا مشاه ناكو تتكلم ببن با .فيبصلاو
 مها ثعبصلا ةلخ سو ءاتشلا ةلحر لنيل فل نيتلحرلا نس نمل وا (مثداه نا اند ١ جو كيم سأنت
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 هن تريدي كرش وردا تس متخو زرع سئب كبل إ كني لسكس خاين سامبا
 اذ لوسامكل ور اصردا 2س و انابس تكس ماكو بش هب وبل 5 نارك مشمس

 ابا ىو تظافعو تلومس كن امس كل نا لوباشداب فليب شيد
 باوحا تس لركب سس وكمل قوما انهو ردقاك يرق ربو 14 لوي امكك ا - نق لصاو
 سرعو مشاه ”رههلا تاليالاوأهس ارق ش عنو ادي رق مهب ىدا عف سني نلا ليد نم فااليالا
 ىلاس مش سعرجتتم ناكو رغد كهف ماشلا ىلا مث اهزجتتم ناكف تفانم سبعون لفونو بلطللو
 ىلا لذ ون جنم ناكو نام, لذ لاقي عضومب تاىت نملا ىلا بلطملارجتنم ناكو ةكميب تاىف'ةشدلا
 :كهجو ىفرجّت نم ىعم ج خضن مرسُب س كوه نملك ن اكو ناهلس لل لاقي عضومب تاه قرعلا
 .  مهشع انو شير ةداس 2 هف لئابقلا تاو نمو كولملا نم تاليالا مهل نا ناك

 نبع لو ريكا وهو سمنت لبعو مث أه ناك اثم ١ كولملاو مسالا رح اتافر برج نبا لاق
 | وداس فانم نبع ىنب ةرذاو ىّماو لذوتو زم تزبدكلاعمهمُأ ممخصاناكو بلطملاو فانم
 مهل نخا .مرلل نم !عشذن أذ مصعلا لييدرقل نخا نيلوا ونام نوراجمللا مذ لافي ناك اعتب سعب
 مال نخاوربكلا ىن اجلا نم بحس مش سبع مل نخاو نانسخو مزلاو ماشملا كولم نم اكابح مشاه
 نا وبران ضرءاو نارعلا و ةشببلل ضرع ىلا بدسلا كلل نب اوفلتخاذ لس اك لا نم الح لذون

 | سمس اشي يقوم هابل نمل ىلا بربسلا كا ني اوفلاتخا ريتك وام نم اًللبح بلطللا مل
 ايف نوريجيانضعب هضعب نوعبتب اوبل نوفل اكذا ءايلاب ناءريجلل اويمسو - ىحتملا نيدّبجلا
 مهري

 19 رع لاءالا لعوفو - ميو ضب جر: سورعنلا جراناو دس اهم ل عير بيرعلا يراني لصف سسك
 را تلعب كل اهئ زب س لوا ب ساب سم شم يوم مال وف بص ربع

 روز ررتكت ا كس سرسو , 1 كم رقك تل كثرالو تشول, نيب نم وتل ونود رك تسل

 نان اما د اهئاه رسم لعن ا ليقو مالا 5 سان ىف لاق - كم ب نونروا كور يلح باك
 ريطتن(اذ كلذ نم لاس اهنع ترض سس اص هب ف صتلم هل محبصا| و -بحاص لش نلوم لحأ

 أهحبصا ىا يثاه لج تاكو رسما ج”ةييلك ةرسلا فو هأ ءام د امهنيب نوكت ليقن كلل ذ نم

 نيب ناك مد اههنبب نوكبس نولوقي اوف هت مد كاليسل ايا اهعزننكم هو سمث سبع ةهججب ةنقصلم
 قو أدعلا تعقوو ةرجحلا نم دامو نيشالثو كلالث ةراس يما ب نيبو س اسلا ضب نيب ىا ايمي دلو



 1 سمن لبعسناةيبما ةبخا نبا نيبو مشاه نيد

 . تك دعب شبل ضأ نبع الرق .قكذصوبهدإبز تسب تنعم كرب تك ربات بباحصا
 | رح كن ترمى رباقسوطب دو هلك ماكان كل كسور دصوكل وراد تر كم
 كم وو انكم نكس ماش متون ابكر طخ تس لاد#إلا هع خان تعتدصلا
 م | ك ماشي ا ل وب ترش تسب كنا سا بسر المكوك ب سرك وكل وشنو اروا

 . ايلمص_ سرع بز نيم ا ستكر اوت سكيراعشنا ل حرمك
 نص عصي نأ فا كتزذ لام اذ ناكو فام لبع نب سمث سبع نام | سخر برج نبا لاذ

 هيل كل ذ مش 'هاككم املا ىلا كاعدو مث اه نم لانو بضنف شي رق نءسانمب تمتف .نعزجب مثأه
 رهالبل وكم نطبب اه رض ف نيل وس مان نيس ىلع ك ىضانأ ىفاذ لاذ ةوظطحاو لين ىف ك2 نث مود لو

 و لبا مش اه نخاف هيلع مشاه صنف ىازلل نه خلا (ضنيبالعجو اتم | كا نب ىف نينس شدّم نع
 7 مثاه نيب تعئو كوارع لدا ةره تناكف نينسرشع هد مافان ماشلا ىلا >قماجونو ةرطح نم اهبعطا

 ها دما

 تلك هيخانإا ةئما كرّسَح هربا لعبت داس املا مشاه نا نويعلا ناشا ف لأقو

 كر مشاه ىلاذ قف انلل مث اه أعد مث مئه هبشنتتا هلاولاقو نييرق ترف رج مشاه عنصي م منصي نا

 جز نافسعب نآكو انزل نهاهلا [هنيبالعجور كذاب مث اه رش انف ليبارش ع لثمن ىلدولعو هّنسل

 ,رهازل | ركوكلا مه ابلارحفلاو - مهربخ هدرا لبق نمهاكلا لاقف نهاكلا ىلع اولزناف فن ىايعنم لك
 رخافملا ىلا دم! مداه نبس لت افو لفن مرذ اسم لعد ىلاثها امور اط نم وج بأم طالما ماعلا

 لنا ب مر ليم تش الدو قالها عر اخو تسال اكورخافم بدلع اكل زارا سر صقس ا
 نانفرف قزذاام ضن ار مااسلللع ونت ى باتت نأ ارب بسمو ىو زن كلون الق
 - اههريخ ىف تنك مدأ ىل ات هند ا قاخ ل نم

 و م يو ترث امري انك يأ فيرا ل ري افنم اكس 0 انرّديسرب وبل تيل كص ورع

 نب برعروا مث نب بطلا بت نيب ىرر ىراج ىئل زالوا كك ادعب كرصت لص ةرركري تبسم
 . تك تيب لطلاب يبب سمر اضوطافم وجدل باقتم عطاك كر سنس تيما

 ىشبدل ىش اإل ط ىلا سمث سبع نب نما ن,برحو ذاه نب لطملا سبعرفانت سس عك ىرط
 ميج ابا اي ب ل اقف طق نبدزدا سبع ن. جاب سنب ىرعلا لبس نب ليفت (هلدئالعج منيب قي نا لاف
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 د ماك نملذاو ّةمآسُو كنمهسواو ريم اه كذم مظعاورمأت كنمل ىطاوه ل جب فانت

 نارامزلا ث اكتنا نما برحل اقف ىلع هتف دو لم كلم لوطاو اًدفص كنم لزجاو !نلو كلنمزكا

 ٠ | ها يحك لعج

 سميع تس ليما تلوباوم ليد ماتم لانا كمن هي نيل وياج ورايا

 نان -.ثلاو كنج | لتس رطحروا خبل طول ورز لطف دهسا تبي اف قت ادا
 نيبسدطملا,بدالوا بس وو لبى ب قوبل اينو هيا | هرلوال نين _ بسس لوهاماكرشدا ىنل ىلع
 - هرلوا| بس لع يك ا ىو ىطسر دامت 0 مث

 هتكواداو .اب[ سم السلع نسر ام كلوب لعمرك يظان سلاحا رص رو كمشم
 5 مر اكطررلم ا كسل راو تابري تسربران ايدك, تك تدوصوم سس قالا مراح ردا نعش
 نبى صتادادروا ىصنب تانمديعدلاو كم ركاب . تحن لس لئرثرو تاو ءايآ يسار خافم
 ا لميا ىكوره نب بااكن بى صقل ستيب اور صح فص سس تالامك انو قالا هزبكاب

 نامه كيتا مارك ع اجر اوشا تسنرار جب لت يركع سعيصارد ديرك ير شرق د
 لبا مسرع لبا كا[ شناكس وردا المك ب وحبك اذهل سف كبس ارو ىزارثن امتلك سس

 ْ هس فيري تيتت يب رشا تيسير ا زو راج
 ظ ميقس بلاك ل وزراابباعط

 يشار اراج منا شير قر شعم اب « شيدرفل لاق ق م نب بالك نب ىعق ناق اعنا نير لاق
 ءاّماعط مرلاولعجاف :ماركل اب نعيضلا ّيحا مهو كتيب سا زو هذان افيبض احلل ناورعمما ٌلهاو
 جيون مرلاوما نم نأع لكك ل نل نويت ف اهق اول عفن منعا وو صب تح ربح ا اذه مايا ايش
 ىو“: كم مهوملا مايا احلا ام اعط ىعنصي ىصق ىلا نوعف سيذ مولا وما نم مسوم لكىف شرق

 هعنصنو لا ءاعطلا وهو اله كيوب ىلا ثلشلا ماف تح ةداثرل ا هو .ىوف لع ”يلهاجللبىف وما نم كلذ
 ْ - ىلا ظىضقني تحس انلل نمو كم ناطلسلا

 طش كاجو لوف اهضرت لبق كيبل نلف ءامملا ف كيو تلقت يرن رق تيمآ ليسو
 نءرعس. تس كال انو ديما يارا عر جريب سنن ِ ا ظمل سناب 3 محلا لجسم

 2 لون اسلإا - شرور كج ناك اصنا لكن روس نضل د عشا رس نبل
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 نس ويهدي ناب .كسيور مالسإب فّرشو ل اتالم مكنح مالدايلئ طب كس

 كر راصتاو اب كسل وانيق سور ناس كك لح وضرر اصنا كباب كس لوأ بعل اسود ع
 - تك و وووم لك ررعم

 ملون ين ملي لعين ب جاوب ل تق اطدبق رح يح باور لعل
 الفرك ف طل لانش ناد كن الراائع ريت د ىلا هت تامين هر
 حرطى ا كن لوفر وعد ارشيد لري لفصل ووتر كراك ماابي لم اء, لزانك
 و - سس لل كو تيساور ىباوك يا ىواضرر يستهلك دن رانا

 |رساز مة يلع هدا ىلص دا لوس رس جرخو .للشم ب تكيس لا ةريسلا ىف لاق
 ىكلصن ر هظلا ٌةالص تااحو اًماعط دل تنصف ةردس ىنب ىف سورعم نب ءاربلا نب سم ما

 ساشاف لبرج ل زن نيتعكر ىلصا لف كانه نسيم ىف ىباوضصاب م2يلع رد( ىف ص دردأ لوس
 ةبعكلا ىلا مجيلع هدد | ىلص ردا لوس + لرتسأف ٌبازيملا لابقتاساو ةسبكلا ىلا للص نأ
 لجسملا ملقم نم لحن سقف ىا ءاسلا ناكم ل (جرملاو لاجرلا نام ءاسل ار التس اف ىا
 ليقسدقملا تيبيربرتسيب نا مزلي ةنيدلا ىف ةسمكلا لبقتسا نم الشم ىلا

 ناهّناوا ةالصلا ىف ةرثكلا لعلا مير لبت !١ نه ناكو هكا مفك حراق

 ىيفو نيدهشب نب لاتت لبق كلذ ناكىواضيبل | يسفت ىو - لتنلا ىلاوشلا ىلع نكن ل لمعلا
 - نيتلبشلا نسم لجيملا ىمسش

 جرخاف  ىوبنلا لجيل نم ةريعب تنانير ملا تاس نب توب نشيد بكن ماعبو
 ”يحاؤ :ل سون تن اكلات ىلالل ليعس ىلإ نعاككم + جمعماج نم سي ريوس يسعت ف ىنصوزنلا
 أومرقأم بركلو لولا ىحن نحنا ننال( ةزه تلزاف دجسلا برق ىلا ةلقنلا اود[ ساف تي دملا

 .! ىلفتنت لذ بيكتدك ساثأ نارملس و .يلع هلدا ىلصهّندا لوس سلاقف مه ساثأ و
 ]  باوصلاب ٍلعاهلداو انه

000 

 اطسذو تبيآو ديالا ثمل كاهيبو اهبذ سسغيل ضرجلا فعس ىلوف اذاو تببأ  تعيرشل
 ار افئاطرش بس موقرومش برع يقل سروري سريضن نينمؤم جدك ا |وبرلا نم قدام
 - بس ىلع ادع امو ا تيزغل. امتى يكو سبع ىو نير أن بال امضى قتل اطش راس ان كرم



 لكفأراوجلا دب

 فياض س هقدن ارك سكر اهتا لبا ضعب_ سم النغ ا اكرم لسا .امضنروكف تم

 | عم ناكر اخ نبا قاس اكس ا الئ ب قرنر بط اس كلان نبا ضش موا صري اير اوك
 فيقال اداب 3 بك تيروعى رويبدلو ال ىروبت يأ سس ىرقلا ىداو فق وا اكال نيام

 .ىزاتّيصو يل كف يقتات لقي ريو نانو وبك لام لسا ل تبروكرس» تنقو سم . ايلاشب ابوك
 رداع ايكو بايماك غيرك شاع هانب ىف اذذع بيرت نيم امرببه ا كانت اكل كت لاب فيي
 باقم اهونب لابن با ذس وريثكوالوا كت يقثرعب كت يده - ايو ماكنسس سا اك قياده ايد لاا

 سس فئاطولم امون لونا سوم بسلاف تي ونيل روا سب نايمارل سن يفرط او ركع
 لبق بوو كل بر عركو لو وكل اوماو تافاب كل مناط كوكل كس فن اط وروشر وا ايد لاك

  اتكىسا ران ارب اكتم امس ابا مالس دكا اناسر 0 تفرقت ءانب ناري

 . تس اناس اجيك الكب ىرسود لب
 بلثعم نبوروعسمها كس نون طوق ار كري ثنا توب كاف كت كداب اكس ل يروط سريا

 ل اسوكل اروبا صلبا هل لازر توب ركل وق تدع اطار وا الم سس ساركك رف و ف يقت

 لقبر وعلا خيبات لصف ىفازك سسدوجوهتق ىكسا و اوبك الب لافرولإ سماق يو جرجا
 10 م١ ضم جر مالس الا

 هل زيبق فا حس لي زاورونب تيفو يروا امض يق ان ادعي مننا لبا ضع لوقب
 اناا جالو. ناليك بن ب فض نب يكل ندر وصنم نب نزاوبم نير يرتنم نب يقص ب بال
 - هريكو شا نك ل جر

 ديالو امس اهختسح سوم موكل افرول ارا - سس اًيباكل ايفر و[ ف يقف كيان: با ضجن ل وق بسرد
 يربص حضر انأرعابتقم لجنس ىف لأف صوباّردف - ام هاشم اي م انك اكشعت اط ل امرولا كسل

 ٍتَمبمف هحلطأو ةعرسافرب هدا ءامرف تاف"ةعيضرمالب ٌئبصلا قم اهنم اهنا اهلززع نبا عيشب
 ءامب تا لاعرممب 1للثط م وب لصفنملاو كلم / ع ىفاذنالا عجارم  س نمل نس اكربذ جرساصو يزبق برعلا
 رواداتبل وق #إا نيل اوق ادرعتم كس ءادلع يب لاظروباروا اب اكلافر وبا تيت يوزن كرام

 نييزابز مكدق اب .امخم الغ اكم ارسل ايلع ل عاصر ضعبلا ل عرو ااكم )ليلعب شبر صعب الكيروا
 صال اكىتيعرربا ري ضع! نروا ءاصئالاو قل اوصو لاب < تع كتل دول ني اهعراشع

 ْ هس ساق



 لقال دف

 لاغ سهو اربق نومك  ةرجماف تادوفلا تاماذا
 ولكم نيبؤرب قفار اجر لطع ناي مالسلاو ثالصلا هيلع انيبإ ىلع بعل اربع ناك ةزيس نب لاق
 مويا جري فناطلا

 ظ 0 لرب نيل هسا لاك سونإ هد صام جاوصلا شم اه ىف تيب أسورمركملا كنا لاقو

 َنِبَص ملوةرحا وأننا نمل مول سيلا ىق ىلا من5 دصم هثعب مالسلا ىيبلع ىبنلا حاصا

 ئ نافارا هين نشأ نإ لاذ امني سيشل كيت نيلب ىنيوج اهيروهف ىّسمأ تنام

 حصدت (لذاقاشلا ب ماككف لب لافيو ءامسلا نم ةعراق هب تا هنا لاقيذ نان يصلا اذه
 مجر .سأنلا جرب فئاطلاو ةكمزعب ربقتف نعل ,ييزصيربخأف سانلا شنب مسوملا ىفمأت قلسلا ىيلع

 كو دخل السم جيس علا جان

 هد الومرس ٌتعمس لأ ىنع ملا ىطرم سنا نعف _ تسووومكو اكل اروبا سيمنس سواعا
 نراكو فيشثوباوهو لاؤر يجاوب اذه لاقرب قب ان مف تياطلا)) ادعمانجيتنيح يلع زر للص
 ىف نإ لذ ناكملا الدك ىموق تباصا ىتلا ةيقنلا سَباصأ كنم ريزخ ل ف نحف لب مرح ا اذهب ناكو وُ

 بهاوللا حش مطسبو ثيردلا
 ساروا .اكهركطنيروصنم نب كزاوب نينه ساب يتقن جيس م ملا صربيا ثراعم

 تعيمتمب اقل صم لاغ سولا ناكو - < لانرولا لة سيتثا يروا ٠ جوي ماالضيقل
 ورع انش تددصلا ىلا نيزتبما - سيقما هومر نب قرم ها ايت يشف بلع ليقف مل

 رب رك يس وو لبي بس انى سا لاع اكس 1 يا ا هس طلو ترمل ايرباز

 سيال |
 2 لوارضابعرع سسرولهءيرص شي ابك ىرهلا نمرسيتتسا|ةريترصحأ نأف ميلر اح

 ني ةيضرإق مزلوليشتاثاكر ىفاش مالا م عير وو وريدشتو تير ردا - هس ايسكو
 نملك ت لاس س ا[ ١ لاق تيرود لبيوت تس مطر جب ميبيدم - 1 61 فيس نا عج نبا ار 2

 - نودلشل نوثروللاو نوففخ كبرعلا لها لشو فيض باهن ا ىناوغلت إذ ةلئربر رول نع لعب نلا

 مك ءيلع هند [طصدندا لوسي عيب ىلا ةرجّشلا نسم نع كانهرتس ترس (ا- شير يتوب

 رصتوا كرب ديدع .راباهيا ثييرال قوعشولا كرد قش يوسف جطب تيمن اطل لاق سر اهتحخ

 مدلل نما, يتجاهل هدحالاا ىنعرم كلاس رنخو تيب نم لل نعباوهو بس نيلعولرو شمر



 لزفالازجلا م

 مللي يني ماقم ىماروا .امخاوب عيورباعم نينا كسكمنياشموا ماا له يني ماتم ىما
 حس احتابو كور تس نس ركوب يا ذر نييك شم ب جات يكل العا سور, جاع ا ل نوثارلسيو ا

 عفا مب هيباما# نإ# م جر تلوث ايلا ىفازك مخ دعر : كما, سوروا لاس راي كس ترج تشو كس

 اكتر اوخف_مالسلارلل زرعت ي بدبس اكرما ىو بجسم ككتسع او ياكم السار دا لود
 كس راوضوسوت يروه لاو سوم فن كر يصتقنو قلع نما لير عو رشا تيب تسمةياص فتك
 مس 520 اج شوب اور ةسوب هل اس رب قرم تسب لبى 2 اسم رق ىدرف كو

 لادا زك بيرق يديم ريتدق اوكا زرع شاني لسما .قتئنايعرد كه. ردا
 ] باش مواما ليصغأو ص ب لوب حيدر م اقم اددب كس ند ئلعج ئه ىرنو ا ظرماب راوصقق شوا
 مما نبااي ءرشابعن ب يمر ظيلغاني ا لين ةرونم دوم فس يأت قو سو, ناو دبر فس للا ح

 - ايامرقر رت

 كقاطعو طخ مي( ب عةريزرجز اج - سيروب سس عرش كاسح سانلل اول وفو ءاعرسكث 9 0
 هريعب لجل جنم ةوخام منا لوالا سيئهتسرككذ لوقو نق اقتشا كيزاجج ىرابنالا نبا سمان
 لزوار, يرابنالا نبارك لامجب ابقي ىنالان اج قيشو ا زا لبحلل لاقيو هباكر تقي الش ونش ذا

 نيب لحن تم لبحُ اجياد دعنمو !هزج لاقي سس عمون جس ز خا كلب تك مارد
 ام نب لبث _اهدز يزوج ح وهذ خجللاب طلتخحي نا | هزم لحلو لكع نمد اهف نيف و ماهي روغسي وغلا
 |  ةيداسلا نيبو ماشملاو موغلا نيب لصف ىنال اذ اج وم لس و

 راد عجبا اراد -هرطاوز 3 ري ِ روث شيره رك سناب كرير 0ث اجل نظن عم ا

 قس تانالمك احرق ل تاءاشس كس راعئص ب لص او ل جس لع وريغو سب#راد - رب ره

 <بىزاوج مت ا يروا بسور اجرسر مروا بس ىئامت ضرس لكي و اة ماهت نيبزج نال كلل ند

 ةمكليلرعر ابا. سئمت صفر وا ىزاجب نيت فصن كر ريط يره ضعبلارنعروا - ىلا لاق
 رئلبورياطركروا تك كروغستسا باتامامارك طخ تيا مام - ل اك [جنيطسللا كويت

 0 هريعو تيوقابل ىف اذك تان ابارك تخ

 تيوو ىلا تس تسيل تسر جو كلوب بيرق كير دنم طخ اكس اب سك ساروا درك كم
 كاف م .تسرمامأ و الب سكرت نراك كوم امولركشتس ثعئاط بس لل او لب ضامأ هو

 َ هس نإ“ انك مسطشرمو مرش كه نإ افصسرم امل



 لف لاوجلا لن

 لاقي خيرلا >وكرو زر ةرش وهو ميلا نموهو اهب س ةركمداهتح ةرشل ةماهن تيس ليقو
 ىمضل أوه سريع اذا نهّنلا مه لاني اهياوهرّينتل كانب قمس لبقو ٌنَدْسا اذا رحل هت
 ] حبلا ىلا ةبؤصتلا نوجلا لهعتلا

 رالعا فانك. اه إذ ىاابفيلاتغو ةماميلاو :ثيردللاو ةكمذ اج ا هس لوقاك ف اشم هاما
 ] 410م ىلبآزلل لجأسلا

 راروءاع مر ] 86 سيرت ىكن ولناقيب نيل هدا ليبس ىاولتاقو و9 7
 | لوا. نيل نيتبتنو لمع سميره موك كموو لود رص ل سس ماناكركم لب |

 ممم سايقلاي فلسا نوكسو ءامم مخبز (متوو سالي عار نوكسو اعرب
 ظ ' سايق نئاومءارو ءاععم

 مارحو ةلكهتنا مارح نمل 0 2 مم ار م

 وب لاق يرق ابن تاءانمو تااءالع رينا نر تدورعس دورع لك رع - شف سوااٌرببص
 تن اموكوودعو تارانهناىيدللو تييلباج تع تار فررتقم نس ماطلع يئاربا لصارو
 طرى راصنا جبره ندب لس مالسلا يلع نايك رإةربوكد ورع ىلا ىتبدبب سمار ون تنس
 جاسلا يلع ميهاربا ثد رس نم ثم سيل ىلع مكن فكم حاشم ىف اي ىف اوف نا امك يت ساركصض
 مع انلعجانا اوزي لوا كك 3 لاق تاب انب نما ماو مهر رجول طخ: ا لس لاهتنسا

 ِ ملوح نم سانا فطخبو اّنمأ

 هلكم ارت سلبلاو مار روبملاو ماكل تيبلا 5 عك م/م صول جر نإبلبل متسول !

 لش برغم ثوب  ليبطبج تارالمد يفسر مروورم ل تكل ىراببهزلع - >كم ةب داو.
 لس. فرط تابارو ا ليم اس. لبن تعئاط نزل رو لي سري قل يروا ليم ل رع زل طروا بس
 - لإ صدد دع ب

 س اعنا نع هداتساب ركذذ كسك ث كرب س ارياءا اا مر انةشؤرز ارهازع

 ىيبع ليربج كلذ هيرئرؤلسلا هيلع ميهاربا مرحب ًاصنأ بَّصن نم لوا لاق اهنعدّردا ىفيم
 تمام دخن ىلازئلل لس ا نب مى منيلع دّردا لص, يدا لوس ى ثعد, كم يف موي ن اك الذ مثالسلا
 يم ابانرف درس مرتب كس ىلاعتر شبا تشو كسبوبلخ 1 اىسأو نال ليش اما صعل .اهنم
 س نلا اهئاتفلا ثوب نمد خلل :بطنلا ىف هالسلا ىلع ىبنلا لاقل قف ابني هلي نماروا مر تحعتسا
 ْ نيللي له مَضَو ورمقلاو سمثلا ناخ مويو نهر جالاو توومسلا َنّلَخ مودرتكم محرق ينام هدا كا



 لالالا مم

 ظ  ثيردل ةمارقلا مرد ىلا ماحىد
 قص حاكل ونيت اسيروا لوف امسأت راس صحى ذاحبعإش مكس لاشي واما نصب ١

 كير مورو سإىراهب وتس ىو نيل وثيير يقاروا لو اتاك اردا جسم 7 مر

 | نيضرتلاورعبسلا تومسلا نم كءااحام مرح مرحلا أراه نإ لأق لها نخ ق ىيزالا ج حاف .- بس
 ْ - تيب ضرما لك فو ترب ءامس لكى ادب شح عب سا بأم تيب ااه ناو عبسلا
 ا 2

 : وب ىردك سك قاعترسلا فس ونسفوركو را علا لي
 امل ءن الوقي للعلا لها ّضعب تعمس لآ ميبا نعمساقلا غب رسح نب نمّرلا دبع نعف

 لجو ز عند |) مأف يناس دراب ذأ عتسان ناطيبشلا نمى سفن ىلع السلا هيلع مدأ اخ
 علسكالملا تااكشءبح نم مرلل ىلع هدا ميغ لاق اهيلارحاوفقوو ساحب لكنم ةكب اوفحةكئالم

 لبررجب تلفو كرشدا تيريريم 10 م ايسر وكر صو ردا تيا لي تساي اور عع

 ساس لاب ل- ىلا يرى س اثرت لور اهدار عتب اكم عناب ماع بج مالا
 وكم السل مئارإإ سرعب مالي ل رجع اكيد ارفرر قفص دصوكئ تنس ينشر

 (/ل اع, لا ظررظقنم تارالئري كلا تع لورا هذ مطلي باربار وا لمواليد وع وو ركاج كسدئاس

 3 . لؤقبر تسيرراولا تقومي دامب سكر اكو ار اوفا يش كم
 تباوراعتاساجناولو . روك لبي نيرلا ثوب ث لام ميجبلا نتترلاريبسفل رس اجا

 هيل وتم اف سد نب بيرام افوباءاشروم تلو اك ا سعوبكروم ثم اسرار ع برع
 - كس افصر تافاضا  .اكإ د برسل بنوا -ىلام سا سبر باول ا (لد سا ييناويد

 ] - ءاشلا يدينه - يدرس
 وا تعيس ينم اكرسام_ سس شفورعهو رومنس انكر سس مان كس سامح ل وا باب

 ترم ثروت ب انس ا سم عئيراعنسا نوت لارجو فجو تع اجت لوا باب كرساع ||
 اكرطصا ىلا ن مبا كل تبمرعرلماو رادع ساهسدعب كم اقوبا لك انكسار كك تاب سا هزارنااك ||

 كدر دق ليك تس اناجاد/ سس اجيوكب انك لرب بان بي الط كناري انت - بايك نار فل
 ل ا تا[ذريكو ىسليالا تعسو جاجا ىل ادنساجو ىرتحب ا ترداوج ل بوم عر اعنا لس برر او

 لكن أ ترو كت بيلوبقو ترش هوإيرث .هنستساذللا سومان ب اتكى دابا زور يف نادلا دج هالع



 . سرامملالوهاف“ بيحس وهال شم سنابك ااطا اسوم ان تذل باتا لب يرع تضل
 تعش عيم اج بدلا بار ما صالطصافو سأبلاوةرشلا يضلل مسار قرشملا ةلخ فو

 ةلاسبلاو سهلا ىلع ارلا ىف اعلا اهيلع تبإذ فلا |يسلاكنيم نذالا تامىظنم نم ارثكاه ونَمَد
 حمض قاطلا مام ىلابريهسل رعاشلا سوا نإ ب يح بابلا اذه قط نم لوا ناكد بك ىف

 مابا نا لبق تحس متون فعاضام جلا نم جوس ناك ىسا ل رعشل اباهحتشلا باولا ةرشع ىف
 ١  يثبنا هليظنؤ نم عشا شلاةسارتخا ىف

 كرماط نشاط بجربها ماتوا كرر و .سرقناو ىلا فنا تي[ بيسك يبات كسا حاوي
 رواة حرب ساروا تقلل رباط نبا .ايكلاساوب ير سدرك يس ريح هرببصت ل تدرغ

 نبا -اوب نامماكرد من يافولاوبارك تتش ناد نم تسرق وكن اع ليباو رعب كس هس كل وصد ماا
 دع توري عمار الوب لس انلكساب سى راب تفر تلح نإ راروو كس نارمب مأيق الرا ايهم

 افلا خانحايكل م قوماكذيل تسرغ ىلسس مابا كريب شيز فولاوا هام نيك متو - كيب
 اكو لوغشم بشكل اطم منول بوك يس كسنعيائروا يل كسر عل اطمح ا د اننبتكزي ١
 منا واو, رخو تاببشسصتإلا بس انك يس اجلا بانك سيك عيذصتن يئ انآ إب نس ىرعاشورعشب وا
 تام كارب سوم جبار س قيس ا ل نوعا | راظوفحئ لاب كسل ل كتيم زو لذاك
 اكسس امني تاز تسكن الب حيروفيد لذ اوعلاوباردا كوب لوك كو لاوحا كمل لب ج اهي
 ساروا كر ئسيادسب ب اذكر ةسرارو ءايدا كن اهببصا اياك ةئاس نارربعا سا هوايكل يزن
 وامس ا لاوند رطل رك م دوم ترق كس امثمرمرلا امسرول سس بسك يو نام لس عروش

 - سيحل عير وا ىلا كس سا لس اهئ تسب .ىفوب: لبأع تيرم لبي برغمو نرشم
 لي ظنك ساح نو سلب لش ساس تسيربرع مبا هيج مللى وتم با
 نإ ننس حرس (!) جس لإ لو دله تجب ه2 وتم ىوخللا بس نب لك رش ( 0 نيتي نا حرس ا
 للا رشم (هر اليف وتم لو يكب ريجروب ا رشم ( مو ملف بنو لس ىف وتم ىرما رشم
 معطل قو عشظلم ىف وتم ىزار يش ياما نر سلب عش در .دانكشس ىف تمل ايدج ني سادت
 وتم وج دابازتسا لب نص يررش در مسدد ىف تم ىبيب شمعون ميما عرش ار

 تنثر فسر عاجاوبا لا ختم ٠.١ ده لس ىف وتم نتاوي ار صفوبا رش
 هس عرش تجي مدلل وتم يربط نمير سارع ءاقتلاول| حرش( 1١١ نس لودلب حإب نلت وتم

 لو دج نيكس احن سوح ا يشن ىف تن ىزي بت بيعي روش لكن ب ييجي ايرجز ولا رشم |١



 لالالا 0: د

 تس ثدورعس و رومّشم حرش رب تالف وتم فو رز دري لربح ا لل حرس (ا٠سذ لوطا . طسونم رخصا
 أ له ”انكىف كيف ونملا كلاما ةيقفلا موكا از نب مساق نب سوط تسلل جرش ىف سافنلا ناونع (1ر

 ٠ _ !هقما و نيكماعلا

 ماو .اهه لق كوي تسب بج تيلوبقم كف يلتقي طب ساروا تره كامن اوإو "|
 ىفو تم ليال كبار اذ .اعكر سمسم اماكن كسر كت عيا ليئانك كرز ط حا فس تسير ع ف أ

 2 ىىمدع و

 لاب اقم كسر ساي اوي كم امواج سايل اكل وس احتج ئيرقت سس نونظلا نشك ان
 نوب ةكبوب تلت بلو سر كرفت كروب اع ةرنب سا بس لميا .م هك يئىينص

 . اكس يالي لوبان ناك تكس لور ىكصيي ا قدا تس قاب
 نست حل نارام جرام ىلونملا ىزتعيبلا دّذدا بخ نب ليل وةدابع ىلال تساهل

 ىإل ةساهلاهتمو .اباب ىشعةعنرسا ىلع اهيبترس ريت ونملا ىلذل يمد معلا نسما ني ىلع
 لاوشف سنوتب اهفص نبل + ىف ضو :راشاس قونملا ىسل شالا ىم اًيبلا نى نب سوب تأ
 و اهننلومراهيمالسا هاهم ضو اهيلهاج ب رعلارماعش ا نم هنسسا اماه عجبتكم
 بيد يغ ب انكو هو ضال ونملا ىوفللا موههثملا ىوضلا ىرجفلا نيل ةساهملاهتمو كلل ريغ

 ىلاونايم ةيريرم نايك رطب تافاضم نم ّيجاوسسلا داقن اخززبتكم جوجوم اهم :خيبأو جوبطم |

 هنسأحومماشلس ىقونملا ىرصبلا جرغلا ىلإ نيىلع نسل ىبال ”ساهلاهتمو اهنمت سضتساواهتعلاط
 ني سلا »بازل هو ديس جراي وق

 كوبا: ةتتكو سير اكلوس ايتساس هج ليغ ساري سس طلغ ضير اوحاكمل_ركر كس لاوس ا

 دكار دع وب حئاضرطعل_ نم عوبطم طلاس ليل وس اصلا 481 درعوومجاس ملف صن! عر نونا
 نسأحركذ ىف قرشملا "لج ىف لاذ - ليدووم ليلو انتر ك نول فلل ىكلي حب |

 تاس يلط تن *رعتف لمعلا ىف شو ايو ةرانأ (وسص:قي نا ىلا ءابدجلا نم ةريخب أدحام كل ذو  هاقملا

 كونطل افشل وق باكر بداص سشعوضإ ام لع نونلغلا فئكيب انك ىف ةفيلذلل جاخل نا تح

 ابدا لوا تسلم رت رع اي لع 7 هس لايت سيرو برك الل وس اجرشنع شل

 - سس ليوب حلاض »ثلامس سنتي سيكا ماتا

 كليبش ا ىف ىفوتملا ىمدَّشلا لعالا ةس اهكاتايبضلا لياهت نخاذ اهنضعب ىلكره لا ىضخا لقو
 ضخلا اهضع اخ لقو ةبيركسعلا كس اشو ىلدل يش ف زعملا نسلل نإ ىلع نساجو ةرادعتس ركام



 لوالازجلا' " رخو

 فاوهتش ا! نانللا مثاهانبا سكول! قيعس نامثعوبا ناوخل امه نكي لل ذل ةسايكبتكلا ئازخذاهزجو ةلرعم
 تيرم تكمل اذ ضسناهنوزاظنلاودابنجال ابله شما عت اير جال اتلاف بلح بحاص الل 1 لل افيسألخ
 كيما كإوماب لاق يلا ورصبلا جرغل اجاب ىلعربرلا صل ؟1ة.غتبتكلل ذه ىف ةّيرصبلا ةساىلاوو كم ياها قف

 كافل ةساعهاضت تسأ حض سوبفطللاب نيرلا اصر صانلا كلل بلدربماند ةرخن روب رخل كور شش وف بوه ]

 ءلاهع لفن فوت ثيرذوت ال لور رس سبإلاةنيرسس ساب ف داو ةلوماّيبلا نب فسوب جال ىلا ةسايك
 - ايباملا لاعا نم اطوغبتن ازتخ تااطوطخم لحا ىف لوصفلا ضعب ىوس نس أحن لو

 و-فيرص لانا دع ىرتتملا:ىرتعل بريهشل ربيع نيديلولا ةدابح ىلإ :سأحثداوت ناوزلار اين نم تبشب من
 اذ ضراع ساو ناقاخ نب قفل لكما غيل ريزل مضيف نارا سصقف ةنسا لل فيلاتدتطلا ةعمشلازم مزون
 سطاي:اججذ فيلاتلا اله فايد نجوى رعاشلا انه فيلات ىرتعلا ساه ناكاخنياكة لقوا سا
 .ازخو عوتلالسوأو مت نفث نانتسالاؤسنم ”ضفؤع شع مباسلا نقل فرثتكرلا رزق ل نير دنلوهل| نقر شتسملادحل :رهاللرانلازم
 نفصاكى و ةهفيصوم ف وفه شوقنل ا ثمهذلاب لوالا متو ىلكتر لنا بتنك نازخ فاق جومد خلا ذه ثلنل فمتلود
 ىقلا ةيبدلاؤادلل لطم ّضاباب اهلج ىدتحلا ناذأهاوب وأسم لردب ىرتعل ساحات ادتو رطس د
 9 نيله ءارعس نم هذاك ودناةسلاوغ جلس اهذ مجاعشا تبونيزلاءارعشلا ةىنا أهم برعلا ءاوعش سل أؤ ترا د

 ىزتعبلا:نداحتمعبط نوجلارم نيش اهيف ليال خامدلالا نحو نب ىنعم لكل ىنداذلا اهو «رقلارعشلا ىزتاحملا
 - توريب ف نيّبحيسملا نيقرشتسلا ضعب فراصمب كلش

 نيئلوثوركوو كيراصما . تسروكب سير ييضت مهودافن راسا مكونا ناو تبا جر لا
 لاو كو سف كسا _امتئاوردإب[ سيور ونمنرير كاتس نبي بيار يب . امن نرر دم اناكاسليا حس

 ؤ ظ ان انج اكسوأجرر زن - سرك حال ليس وأن ارب لصف
 لاو ئئراصنا بيل ولإ .احضدداب ددعس ماناكراورسككس وا :ليبق تنو كس مالسإرو#

 لوا ئراصنا مامن يرئخنل الجيب غار . لاك خو كر اطالع بلا بريطتل ب تسب اث يطا
 ماس ضو جر لصتنإ ىف ازك_ سيدللو هكسال مالسا

 مبكي[ ورون هرم مالا ستارك اكس لكن يدل كس عرزخ لين
 لب رون شرير وا ايكل وبق هالسا كرك تقال سس ملسلليب يب نرخ وارفا كعب تس بلس ل

 ٌراصلا لاب .اوب لغو مالسا كرم سوا لبق ستمنح ناديا اهلرس اك بيد 0 انبركيوجامج ظ

 ل لارا ظحالل لص 1[ ثبكرم|



 لكططارلا 08

 روش ودعا كس مالس روم حطوا اىراب ئافث سمس هت مالما نراك عدو سدا

 رشا اضابساسال بصر ييلاباروما اما: |سكس اسم سطور ورش الا رقم ب اربسس ا وا لب ند
 . بس تسدالم كن اببا لاو نايا توق تقباس يروي امو

 لاقف يررزللو ٌسْوولا نايف لاق ءشحدزلا ىذزم سنا نع دانت نحو دانساب برجا ججزخا
 لأ نت نياج م داهش هردابش تليع نموذاعمنب لوما هل ٌدتاها نم ةعبسااّدم سورالا

 جنالاإل نا ىا تبث ىلا نإ مداعدل للا نس نم ماع ىلا نبل ظنحُتكت الملا تكس نمو ثبأث
 نإةلاعماج ثيدح نا مث كسا جناقثالا ىناذك مريخ هعجبرل نارقلاا وعتجة عبرا نم جرس لاقن
 هد أل ص ,ّنرأ لوس تع نارقلا مج نم كلام نب سلا ٌثلاس لاق ةداتت نعازريغ و ىرمازعلا جرحا
 ليمون و تبأث نب سيزو لج نب ذأ سمو بكن بى ساصنالا نممهل كر:عبرما لاقف ”يملع

 | تاملاتىنعيثدا ىفرسلا نع تبث نيرط ماضي ىؤسو ىنمو#رحا لأق ليز نمتلق
 وبا تم اث نب ليزو لمج نا.ذاعموعل دللاوا نعل سامع امقلا عج لو مع ىزدأ لصرّزدا لوس س

 نإرقلا عتىزلا لييبا كا سلا نع دود ىلا نبإ ىز ا كنكسلا نبسيةفئسا ذه لجيز ابإ نا مث. بز
 وابقع عري لو تآمو مولد حا ساحخلا نبى لع ىنب نماّنمالاجر-ناكو لاق نكسلا نب سيق هسا

 نع خيو مو لعبه نذ لعدد الصد الوسبنافو نم يرق تام دا د ىلإ نب لاق أن يو نحن
 ' جك . يلب اًيبقع ناكو

 خرب امو ظل م السنا كس وره سن ثيداعا حي حرص ل تستعباسم نيام كس جرو لوا
 . || كناورب ترشالا نب ب علل جس سسشسب داما حرت ءامت تناك ابتغاو رب اقم السا ىسا لتتاىىرومب
 لكركاتئانؤررام ورضا يوري امتي دسشم ماه رونم رم وو احتار انزكى زين احن تلا ارباك
 اكيع وز لضفل أرحب كرد بايب .اتورف اك مليم و لصارو . تحس يظن قووبب لاداك ا
 هس سلوا سمسم الم ىل ازرع نير امشسا مان كسل وقر وكيلا طسسموريغو اهنكش اى
 تال كس اىيربتا نب لزسكول اوف اعم نب سوا نا, كير اعور شب بد ادعو رلئ اولا ورم ري

 ل مب صا غرر طلا غرف اذ يسم صق اك يل ل والا خيري - ايدك مؤ ت وشال نب
 ركزت ملم نين ى ارت لبق داى بلم اه تسل غراضارعب كب ساق

 اهلل مش مروي عشرارولإ نس لوم أ باب . تس ابيوب ل كو ترش را لب تو ارد يك جملا“
 تدب هسورولض لم . امان انت يزا وكل ون اهدسموا مالا لمى ات ناطبس اطبع اروي  ءايكودارا

 أ| تسرطلو تيزاجا كمال يلعن . امن انزير حلفا وببطم تل ثيسا سرج باي اج ضع اردد



 لقطاولا . ٠

 كيتي شادبج ب بكس وطال دامب تدع ارب سليب كتل نر اصلا هل لتقبل ىلا ني قارا
 كلو بج تيك 3948 ورعب كرفس ند كرو | لويشاور لت يراما ربت سل !بعاب |
 اركز ق

 ام ناكلاق كلام نب يدك نا /ند دبع نعاك دانساب كد »و هذي س أن ل ىربطلا (ارججلا جرزخا
 هلال وسرم عم ناكواصتين اكد اد سودالا ساصن الا نم نيييمْل نت نه نأ كوسم هب هدا نص ئ
 ءانخ منع لد | صرثدا لوس سنع امش ٌسوالا عت كيلا لوا !يشيإع «زدا ىلص ]

 مالشلاف بلع هند الص هدا لوستل نع نبع اضف نهب نوبه نب اكدزدا و ٌيريزنلل تلاقالا
 تباصا لف كلذ لثمسوالا تلق ائيش جرمزلل تاع اذاو لاق اهلثم اوعِف وب تح نوهنيالق ]

 ٌكاضناك نوبه ليالينا تلات مشاعل للص ندا لوسرل يولع قففنإلا نببعكا سودلا

 اوركذذ فرثجالا نباكةدادعلا ىف م2يجع هد الص»نلا لوسر لج سنماورك انتف لاق نبا انيلع
 م0 تؤلف هلتقرف ميكيشلع ندا ىلصرزرا لوس[ تتسرب خخ وهو ئيقلل ىلا نبا

 ف هدا دبعو نانسيزب رعسمو كيذع نب هدا سبعرشن نينار سؤ نما 0
 ثلا ةياربلا نحر اهل ىطب هلت دصقرك5 ث>وممالا نب يازتخو نب بن ثيرماىمل قداتةوباو سينا
 هأ زا ضماب ناكو ىذزهيلا عفا ىلإ ىلا بياع دزد [لص ا لوسي

 زك عرش كيل مترايد نما جيض ينال ىلازت ل - ءارننوكسد واد ب نا ورواد
 ْ لازتولا فيض . تارط كن رشم رف تا هس طساو مث يرق كأي ن اورواو - كسرارلا

 تس ناك ناورواد رق تولل نزح ولامهو مثرابد نماىيرخ نينلا
 اهيلهأة ءاع برد اور عقو نوعاط سد اور واو يرق س تياور كامنكيشما ىنن سجينا

 نيملاساوعتيرو نوعاطلا عفترما الذ نونشلا مسد هذ ماخا نم ضع تالهض ًاهنم حان اولزتف
 | زخم نحل يناث نوعاطلا مقو نئلو اني هزحا اوناكن وب ساهيل اننا هصأ اه ىقب نملاق
 | ىداولا لفسا نم كرم مها دانف ريف ؟داةوهو ناوملا كل ذاولزت قتحافلا نونالثو اعضبمثو

 عضوم ىف ىنثواهجاو ام قلامهب ايث ىف ليفزحب لات ددا مهايحاف اونأم وتوم نا يتلعا سخأو
 - ناللبلا مى ازك . ليقزجوم انا لؤزجرب نب رعد رث د منابح

 هب هس موقرومشم مطر . جسروكب ضدنا يب كس نوعيرذ لأ نممكازيفبذاو تنبأ - مقر
 نسلاوق ادرس راع بم اووزوا بناس ور 717 97 رو برع لش ور هى

 نب قاع نب ص يعلا نب نآقلع نب ناني ىه نب نيحاؤم نب مورشرلو نمتال كنب امم



 لقاراولا 0 رم

 ليقو«#» قا سا نب صيعلا نيزفيلا نيرغصالا نب ليم للو نمممنا ليقو مد السلا هيلع مهازلأ ||

 6 سيمور بوزن يصب ١ - السلا هديلع جيف كب تفي نب كاذب بلوم نبا هسونب مث
 | الجر ناكو السلا هيلع ليغامسا تنبَمَسَب قاوسا نيوصيحعورت ل بقو ىرهوبل هلاذ . اهنا
 : ١ ه مولاهل تيل ىرفشا

 مولا ترس اهن | ىبلكلا نب ىكح د قف ساو رص ى نجى اء لف اوهار يسون مانبي ه١
 تالرهت قش ىفصالا ىنباوُُم و. اهلها اولّككو اه وكقت ق شم ٍظفاومإ ما عجبس ون اكمهجل ال
 .(| - هل مزالم ناكضرطرغصا ناكوصيع نإ لبتو ٌةيفاصةرغُص ترءاص تطرف اذا قرفشلا |
 لاق. تس مور ىو ردا . نى ور وك رش اب لسا . اكو لبا تسرع ارب كب هدو 4:
 محم ىف انك امه اهب ناكن م ىتمش ةيم و ةنيدم ىلا فاضل موس ملا ترمسامنا ضعبلا

 يراه لارا - بسك مقر ومنع ماش سروال نيرادتبا كرش كلم. ما فنسلا
 رد مان ( ممر نتا علب ضلااب ماش رس وزب عم ما طر زبك وسو نم ماش (اذ ل
 نيا ماشنتو ماشلا قااذا لجرلا مأ شا لاقي - بسلم عرط ونود ثضومو ركن ماشاف لباب رع
 ىلا هت وأهإرق ةرتكل كل نب ترمس يرتماس راش )0 لل اوث اورعش لير صو _ماشلا ىلا

 اّمىق كال كل نب تيم سس نتشي نيي/ل باقم لاشي (م» - تاماشلاب تدّعّشف ضعب نم اههطحب
 ماشلاب تيّهسن لامشلا تاذاو نخا ىا أهيلا أوم ءاشننف قيرغتلا لسع حزن ماح نب ناعنكنزم

 يق اءز ( م تبين نيسلا تاءغب هلت نم لو كن اكمثالسلا ةبزع حرف نب ماسب تيبس ١(

 (ًةللم نامبسو مال يعوو اد ابان مي ليسا ىئب احن ا ماناكهررق ايادي كابي ل
 لص ساد الور ماش نيم اشدعب كونو ريزنرتي  سوردداب/ل سا اوب قتتمرعب تس اوك
 ىلع اهنالكشلل نب تيم نملاو -هذدا ةبصكل اوت ىلع اهنالكشلا نب تيممس ليتقو « هد .احئى رومان اكاسا

 .. صب شف  .اقثلب سب سوس _ربكاطنا - يقم ا ترب و روس نيس ماش يرق
 اخس ثوم يأ ماظن لكي أ جس اكلىسا ير يطسلفب وريفو نالت زعم عار بلع . قام
 ظ حس روم لكنا مانر ومشت هواي زي م

 ؟اننييجس ابن شف قعر ماش مزال يعول نيوراو ثيمداماودعتم سلاف ماش
 اعاد كس رك شإ/ل ابو باس ب كسل بابك نشروا و . كب سارف لوزن تنلامأوب



 لقال + : مع

 :انلاذ ساشعا عش ليج داشعا شعير إل مق لاق هنا صعلا نء غرق نب هذا دبس نع وسر شالا ف

 - ض,ةلاءاس قراشعلا ةعستو ماشل اي شغ لو ياشعاا لدعتارشلا متتقو ضد أس ىف رخو

 هاايكد أع نم ٌثوغص دج ىسلاو ىجالب نم ملدا ةوغَص ماشلا مالسلا ميله ىنلا نخو ()

 ىل لفكتاق ىللاهت هلا نآف ىلإ نم ل( ماذنلا ضرجالا نم.ردا ةةوغَص ناف ماشلاب مكيلع نملا
  ماشلاب

 نع كنولشني ىلاعت دللا لآق .بسروكن سساواضريبسفتو ترش كرق م 1 املا
 اعمر ايري. يم ملام زتحدتس مرير هس مرش نيكل تسون مارش ماريطرهشلا

 2 لب ل ونيمتر اي نا برع بر يبن سار تياردا اد رجبادذد هرعفل او و قس لول نر

 اج باب ردا نر ثيبا لي لوفم'ناوو كساب كلة تسري ها وريفو لارج كاع كن
 و آمنا يلوا يقع عدلا تدع ل ونيم نا . هن تكس ينل انتل اق كذب
 و تسمع ل رشا يامشس م ريجتررشلا بانو ول شرش ا تبرب ليبسلف ناهس رط جيتس أ
 دم لتس ىكدس لونا سر بسلم ار افكت يلب اجرك جس تسب نو لسا تدلع
 هروب ةحر سن دلو سد كل شوا لرب راس ناد سمج لب ةككيد لكك
 كل ونيس نا ل ومن, وقلم تسب فو لدا لب تيلب اها زركم . لإن ركب راكبا اكنورئانك

 .ور اكل ادعو لرب نا سوبر هدف اكمازثعا
 وتوت هو .ىنتسمنىزيروا ناسا باك متر شارب تدب اجلب ت) تسمع م ورشا

 ء ان لومس منا ازنو رك تري يرعب ىسىف دا . تخوكا# لايق ثكا تح تيلي رورض لرب لن هن لئابق
 لب تملاوىبلا . امو ويس اكن اان كدلك تير وص ى اجار ىرافنارلئاق يسود بياما لاهو تلح

 أ لش سس طخ ىف روف عي كس صاغ ريو تيراجتي د تس ىلا نان تيرس
 لطح فذاراس اكلم . ةساعورت هايتس سالفاو كوكو انيك لاع كلاسي اسد اندم اهتم

 ةرارا رئوي ويرد
 راه كرش ا ل ليوزع شاب نإ تساي ق زر تك باسل واني ازر لامس

 هنوني س ىراز[ب يعاراس هانراجلا عرط سا ىد لاول يا بولت سنا تس تسعير ش لكما
 هي كس ضارغا ريفو تير احتل لور ازإب لويد لاو لوم رئاث سيل ونيمص نضر وا ابو, تاز
 تورهيش اكس برعو رنج سس اردو ناانببار نما كس مرش نا حرا امن اكسو مش

 اب تدلاصم سيبقى سك يل عي تم كشن إب يل سل وصو سس ناي طيرادا تسسدوكل ابن |



 لفلاززلا 001 مله ص

 اراسوت تس وبرن مورشسا رك دلع رف سس اندم | هل كن ركادارطا بكي رواويطك 507

 انرثومم اد ان ل برسإا برع قري
 شفر ارو ىف كري .امناب اب نس برع سر ييتاربا تسأل هت اتس دوف تبان كل ونيضر اج كا

 0 تدعو نأ نا فتنس نأ نق صرصنردانإو كبر مالي يبا دس ىيلازلا <

 أهم ضراالاو تاومسلا قلخ مري دلدا باتكى اره شح اننا زد سضعيماوهمشلا ةرع نا يلفت هدا ل لآت

 الهش نمد يورجم اركح ناكر هغنشالا ْن لاتغلا مرش نا كلذو .ىبوت مقل نيللا كلذ هرحتعب ا
 ”بعكلا ندا لعج ىلا هدا لاق كم لمجال ٌءىلبصم ءلىجبا مو ندا تامرح نم ناكو ليعمسأ و هميف ]وبا

 ريفتاوبوناكذا كم ىتي سزل مالسلا ىيلع ميهاربل اهدا تكلل ذو مارلرجشلاو سانل ماي ماس تيببلا ||

 رهو لك تيبلا 5 نمس انلا ىلع ضف مذ نايف ميلا ىوت نم اةرعدا لع نأ كسز ىذ
 ينس 8 ل جاور ين يك هل ل صفا ضعوا ىف ىليبسلا نمالعلا لاقانك نأ مشاعمد

 ةلمبالار نمو ص. جت ىلاعم ا حش او مم صال جر تكن ياريت ىربطلا شمل "مص ٠ قر كر ول, اس

 فال ضررا - مي ال صج جر بيرعلا حيترانت ف لصف . موب صاع جر بيرل عرولب -الالا ص نقدر رثكفإلاو

 ظ ظ مال لحل إل

 لاه هاظو ماع هش نم ىف جب هذ اهونأو مدحرلا اهل وا ليقف اهبيترتىف فلتخاو ىسولألا لاق
 نيماك موف بجراهل5ا ليف و ديضتقب مز ردا ىطرس سأل نبا نحيي وثره نبا و صنم نب ليعس
 عا ةولا : ىف جلع هند | لص ردا لوسرس انبطخن لاق سك نب نع ريو ربرجن نا دجرخا اهب ل لتساد
 ازا موب ةتئيهك رو ادم قاقامبا اوبل يلا يرو ا قرتو

 هك يسب ل ا موحتىب سا اهنم مه تيراتعاننثا هند ارح ىهشلا ة رع ناو ضرلاو تاومسلا
 4 ائشلا سوح اواهيلاونل ىذونلا_حصو ةرعقلاهذاهلوا ليقوم وحلاو -:لطوذو ةرعفقلاو ذو نابع و ىداج

 اينيحب يب ووو سم وس
  ثيبرد بضم بجو تالا نم ننمالث

 21 .جس ل صفو ورفنم طم بر تاس إي اروا نول ضو ىلاوتم واب ينس مرش ا-: لاوس

 ؟ تساي 0

 لكي عبس مساع , اب . او وجو برجس رنا ك نارك 58

 يرمي ؛ (يناث روم الار ا ساب طاعرشاو هلا ارشاى ا ضيوفت سرك قوت ازرل سيل اعترش ا
 2 20كيلو دق مارال هر اهل و بصح بسال



 كفالاوجلا 0

 2< لامه لو لق لمزاردرود كت ل مرق انكر لصسمو ار سنس الب وعر شا لاو سا
 لظا حرم م رشساوك بصر كبد هركروا .نل ةكنر ورك سا سياؤرعب كروكر وا نيلس م

 رهنالا ماكاو صك سير يضتاى بار كوبا .تخن جرت امان ةرمئل بم عملا كساو تبيلباجابئابك
 ىهو هش ٌجرهشا لبق مخ نرهلاو 2 كسانم ءادا لجالزف لحا_ودرس تشلالث ةعبرسا نمدحملا

 هيف نولغتشلو رش نوعثوب مزال "هك ىذمذ ميحد لأتغلا نع ىيف ندعقي مزال ةرعقلاوذ |

 بج س مرحو نينم | داب ىصق ١ ىلا بف !وعجربل عرحملا وهدأ ارهش رعب محو ثكسانملا ءاداب

 مث كس وزيف برعلا قريب ىضف١ نم ميلا «دقي نمل هب ساتعجالا و تيببلا ةرسايز لججل لول طسوؤ
 . لهم مسرب شك ن ب أر يفت ىتين ١ امم | يب ينطو ىلا >وعب

 ووكر ترمرصو لع ابجر ركب تك كسروا 0 صا ردع رب صو سال صفمر داص

 بج رستم انجلا لها ليلعت ؟ككم هب لصفملا ىف لاق - عجايب ىلوهرطوط تيم طك كر
 ؟رم ضيا نب سمقتعملا ءاطعإ بجيوتسي كلل ذذا ةمّرحملا ةثالفلارهثنالا تمرح مهليلدت عم بسانتبرال

 ىغس ىفسلاف ناماباهنم م: ةرعو نكمملا مءاهذ اونمضي ىتح سيف سا جالا كرعب د هلق ”ةسبسان
 ] وةكم خولب البا لقحب لذا ةرعلا مسوم وا و مس وم قرصغلاوأ لوطلا ثرح نم زيف الرحاو

 طصا-انه لحاور هش لالخ ىف ةيصاقلا 2البلاو قزعلا وا ريل وا نيب علا ىف نطاوملا ىلا ة>وعلا
 : :ه 7 يمالك

 | لات رف ر اكول اوتو ديب يبست لك مام كيت كس لج لوا باج اك طعازتعا سا
 سس لئاضفورطافم يلوا انركت ير اجت ربع هريغوز اجماو ذو ظاكم زاوساو وان فاشمو ريواضتقاروها
 | ] .وريو وريد انكم [وك برع ل تار

 نقلل بيرق تس نلر كت هديبرابردا بعد دارطا اهلل ك ركل يانا
 و نو بيرع ةردزج لس كس جر دتنبلا .هبس ىفاكما»تإإ هي كس ور يس سد كل رن ابى
 كيولروا هان نزاع تدب ب عدي سا ع تكي( كف كس لقاعة ديعب وريغو نع
 .تس لكيررقو بانه ىرقت لوا تاياإس

 بجتوهو ادق لحاو هاوس نشالث ناعل أ م الر هسلا دريدا لعج اهم م سبل“ ةرسلا فو

 لص امن رعب ىخأ ارهشو لرهش لبق اًرهش اهنع نب سداصو ةكشزب ”ساو أهيف جال نم ايلف نانالثلا اما
 نيعجأ س ترس ٌنيلبقم ىبف نونمأي سأهعلل ناهف بجرءاماو مجبر مث برعلا دالب ىصق !نم بكأرلا

 ىصقاأو ٍٍ اكبرعلا الب ىصاق نم نوكت٠/قرهلا نال بايللر خلا مغصنو لانة اللرهشلا فصن



 لقلاولا ْ معمم

 ركذرع نم مب فنالاض هلا فلاةناذ ىيهسلا نم وم انهو عا مووت تس نيرمتعملا دالب لذانم
 برغملا دالب نمر يعن النا ىلا خط نوكيا برعلا الب ىصاق نمره نوكت الذ |  ةرسوكملا ةرسابعلا
 متن تاوقالا تناهذ اًيويوتحتسخسةريسم نيد, نب سقعملا لز انم ىدتفاو خيل عم نوكل امنا ًازرغ اذ سا ذاذ
 اهييلا نيكلاسلل نآما بج رس ىف ناكت لبسلا قاطقو برعلا ناب د مغغ مطقنت ماعلا أس ىفو مساوملا ىف
 ا مها, لم نم ااقباو كرد مل هاندا نم أ ظنوأهلهال :ىليصم

 “يلا بجر كس لب ثم ف( (رواوذم_ب جرس بكرا ارم تيرمررص هروكزم كلا ومدن
 ؟ ايكو كثعصو تس نادجشو ىداجنيتروا تفانضا تط كرضم لب نابعشسو ىدا جنيب

 ىلا بجرب ضاماو . مظفتلاوه بيجتالاو . تدل تزع يس سماك بصر لوا باوحب
 بجتلفيضا او ءارغلا لاق مباوصتخا منو مريخ نمو اوظعت سشاااوناك ل يدق هو ىضم نال ضم
 ف قيف هيف نوبي اواكم نا كو برعلارراس نم شدا هبه يحن ىلع نوظنأ ياو اكمال ةليدقلا هزه ىلا
 مجاب !رينعت بيجر ءأيا "له نول اوفياوت اكورهسلا أنه ىو نوي ذ ضو ةريتعلاب مدع ترعنو”ةّيدجرلا

 20 | . مس ىلاعملا تي 120ج لضفم او اكلم | بس معلا جبان "م مرج ىرمأفلا رع

 . مار يذلا كوه ماعش اول قحياونمأ نب نلا اهب ىلاعت هذا لاق <سورتؤمرمروط ل عتب تسيئبا
 وهشإل /|يقو ةمركع نع كل ذ ىّسو ةرصقلا وذ ليف و بج ليقف نم داوملا ىف فلتخاو ىسولألا لق
 نع كنولشسي ىلاعت دّندا لاقو طم درب ىربطلار يسفن عجارس هانم د جىفاعلا حرم نأ مخل ةعنرجلا
 نبأ لتق مما ىف تلزن ةرثلا ناو بجريوهش نروسفملا نع داوملا - "1< تبا هرغب . هيف لاتق مارتلرهشلا
 - كلارا جي يرش نمر وود لوا ىفوا رخال ىدأج نم رمونرخ أ ىف لي يق نم ىفرضتملا

 تر ليفبكح مهد بتر جيزازحا بر تفاطا شيروكي ثيسدم ثيلط لطم . فا باوح
 نالرغم ىلا بج سف يبضاو - كن لئاقك بح كثممووو ك ركل ماو س 00 ضهر
 نإ ةنص ١٠ج ملا الك ءأ يب امم ثبب لول ىف نيب اذهل و بج سمن ىنمسو ن اضمر نوم كياوذاك حبب س

 ,طعركريو لصفللا ىف لاق ايكوم مرلعم ىو افاكت ا عش ىدا#ت نيب لوق كم الابل سلا اب اوب
 ماؤلا ةحجةبطخىف نابشو ىجاج نيب ى نلاوظم بجرم ىلع 0 5 ىصلوسرلا ليكات نا سابختالا
 كراج نيب وكب ةعضوفةعبب بحير م نم ثرعذ أنجب م هيميَش و نادطم سى مح تناك” عيب سنا وه
 برق بلا نابضم سوو لاوشو ناريس نيبوه ىزلا سوك نلمللا عرب نس سجس 1غ نا لخريكأت اب د
 ىرطا لئاسم ىف ئاالثخلا نييْفُناطلا نيبو ةعبب ىبج سوو ضم بجرم نادجب س نييلهاجل نشأ ذا
 || سضم بجو قالا تبطي مالسلا هيلع هلوقو كلم مجضنالا ضولا ىف ىلبومملا لاقت دكا ثلا نك
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 لفؤرارلا ١ 2340 4 25 0 كم

 تاورفيش سون اهيس ياو ريرش فل _ءأراصمالا اسف نهال لع ميلاتهالاو تما بقل زيملاٌئقسم يحتل عحب
 نىيملالا + رف لاق تدعي زم نايتس اج ع الر اكلنا عرش
 ناكن هللا اج قصرت مالا بلع هارب ةلمز لات ما ابار عطره خلاف لانعلا عيضن ارب الم ضل

 | الفترات الزيت ل لرتلا ةدوحت قب ةضييلا بأ .تحاباةلاكلإلا نمل ص ع نكت تخف لالا |
 للا هندأو لاه ما خ متباث معاج لاتعلا ا عاطعزتى و كل اتعلا رببإ ناوناب مح ظن سف زها لن

 .|| ةوللوافضلاّدا ىلاعتشا لاق“ يروكرنافص يفرش نآرق ائوصقمد اص اَضلا
 لج س ماناكىز اري تبا . ب مارطالا بج اوروا بسس سام اشسافص هندارت اعش نم

 ديب سقاباكس ناثن اسازوفت رص جس سين ابى رامي بس لفاو يتسر امم عرج
 قص كربلا لبو أبإ ب

 افصلا زلال دخل نم ضيرعلا هلكراوفصلاو ناوفصلاوأفصلا توقاي لاقى ةافص بس عافص
 لجحسملا نيبو ديب سيق ىف ليج نم عفترم نا افصلا اما نويملاوىمواطب نيب ناله ةؤللو

 مارت عشملاو حرمضالا حل الب ناك افصل ىلع فمقو نمو قوسو قبر طومه ىلا ىداولا ضرع مارح
 نط اوافصلا نيب

 #5 ايل ىورموافص حتلاوو ابكي اثم انااا وامير ت9 اريافص ليقع مالم

 ا مابال_اصانث تاما فص .ر وسار ا تنك « ب اير صا

 امر ئانماناك تسود امن ثءاسإ ماناكسي هتك بن تلبوو تركع ايزي هورهو افص
 كس قاعترشاوتخ تيوب بكت كل تب ستيل رشا توج ناسا لسا و لولووري
 كيربرعب 2م االابلع ل بعلب نب تسب نت يلون رشا تربك سمير صقألا كا .ابر انبرعت سبت ْ
 برشا تيب زنا تيروعإاروا تاسإ صا رب كري ضم جليا
 مم ورمو اهصوك وفوو ل كرج وانتو وفود كس اهترشلا سرج سا اياب اكان زرنا ع
 3 نورك نسر تأجل ه انك كركر لوك ري ًارداوب ترتر وول كايد كرس تيا
 كي ماردا داك ت داب ورم نوف وو نأوك ولو لح سامر اكركض لبا هو يآ انزاك
 ل22 لونود ل بالك ب ئصاعب ل رررص قري . كت ترك لشي لكل وثود نادادجاو ءابآ |
 لكل وروناطرب لابي هس نا تكول كب دير بيرق مزه دع اس كرش تيران تلو
 واليك لع نا ل مالا وقوم م سرك ى ابرق

 - نير لاقت ددا حخسفا ةلئ ان لق املاو تيبلا فاهيرفم منا علا لها ضجب لاقو



 لكفألاوجلا 00 ٠

 | و دا تيم ل بت ركل وتتك ن ومنع
 لذات يم ردرذا ايد لاك سل يزذ سينا لل اهتشاوت ل تلو سسيرع لراس ا
 هارت نوفاك جي دلع وش قضم رادعب تم كى كنس مج ببتر توب لوتس
 | من راح اوم ىلو تماس زنبحا مان ليقود ايو لاحسذتسس سر كضد كلت تسل ير يشاوق يسلمو
 رواق ع شوقتسب تبل ممم كم لبدبس ىسد_ يك يورك ارواح لير وراورس اكدعازيب

 ترو يجند لبس عشك ةليل نيعي سا سومان رع ذاو تيس روطلا
 ظ ةيرش ليل اهبل ادوبي هسا م اناكس اق كشري ورق بس ماناكر ابي بلر ايم /اروط |

 أ لئاروا اتاوبرك المال ايلع ل بأ حنو كم الابل اربا سئ اهب ى الس مكر هياكتلا - لب
 /اقه بيرك صمروط ووك. مالسيلع لباسا لس يما لاي قاحا عنز لسانا ياك ضعاحس
 ْ ا | - كسل ب نر

 روا انير سبل انستا : اهلوأ لك ترو ىسكوو ردا ليج رشا ءايلوا ضب اهب لا السك

 ىلا اوم ىل انبي اطخاك ابتدا سس مال ل لق ودع سب ذلك رصموكل يئس قري ىلا

 ليعمسانب ىطمساب ىهليقو -لاقثتسالل كاب تطقسا السلا ىبلع بحس نبموطب مس اباًروط
 ىلنورشملا لببل اذه قطلا نار (للعلاركذ قو ءيلا بسنف ككل ناكو مالسلا |هرلع مههاربا نبا

 نوكي ىتح لوط ىنمست ٠/6" لبد بررعلار ال كو مرطلا ليفو ..ةوهلا نم ماسلا هب اذل و سليان
 مطل يقين وطب هيلع ناكا ذاف لوطاطبنلا ناسلب هل لاقي لبج لكل يتو موط درجتلل لاقبالورجت اذ ||

 سو رمي ليئزماب لونوو نهبسلو نيجي انيس لت انيسوطوك ابر سا - ءانيس
 ضعبلا نع. هج اتاباصزب ىروصقم انيس سن وعن ريفي ليتل ا ا تأ انس
 مطل نكووجتن وهو ء ايس ىلا فيبضا موطوهو ماشلاب لبحب ء انيس وط ىرهوممللاقو - هس لّررصلبب
 - تيفايل نارلبلا جاف اذك .>وجبا ءانيس نيس ىف يفلاورجش نيديسلا شفنجلا لاو - نيديس

 هس موضوع ارم .هيسروكن سيانلايب كس مارحل هثلا نس كن د تسب كفل اط
 تيمس ارو ماناناب الث عت ارم جرد ما رلب ضوعاكا : ب؟بليلاعلا 5 رشوش رق

 ؤ - هيلاكل مالا نموهو ءنطل مج هب مس ىذا أجا وخاوهو قبل اجلا نم ئإط ربع نب م نب
 5 تلم اب كوب نوم ىض ل «(ت رص يبق سي ءارلعلا شير لعن طرب ميمو
 ء اح لان هوازن تسدب ساي ككل اف“. كدي هان سا كيتا بتم ربو وعسر كل ناك ا
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 لصي” لاك احلا لثم كيلع فوط كل ينام أو ىف جات مكقلاحأ لتآقلا لاقف -احتب اند وملوك
 ادم فئاط ها ثناطلا تيّيسف مجيلع فوط لال كل نب نسف نبذ اولآق برعلا نمنح مكبلا ||

 رد يمتنوور وا إب امنكيشنا ىظر سجن با - نين تيل تس اهب صا - سرق اطعدابآ زيسرسروا |
 لأسو ةكم هيب مذ نكسأ ال قلسلا هيلع معهاربا ناك اطلا تريم - وه ارف نإ

 ىتحا هرجشير يرش نأ ضرجالا نم ٌةطق ندا يك تاو نم اهلاهاو ةرلو ق شرب نا ىلاعتدلا
 اكول فئاطلا تيمسض فئاطلا نان هدا اهّفا مثتيبلاب تذاطو تلبقاذ فئاطلا نم فتن
 - نون وثرب لب مناط ضاري نبا - تيبلاب

 رش ولك عت ال لباوت يلورص اانا طف لوف اس ىبياو هس نيو وغسيل اوش
 ولن وكولرافرلو تين[ يتلا تيل شن ءاوصرو ا ايد وهج نا ل مالا يلع ىف سكوب

 | ناىلع اسييلع سدا لص لوس مح اصف اجفو هل كس حر دس فئاط لإ ١ لاو رايت

 5 ظ ب سوأنز لها اوناكو اوبر الو أوثزت لكك ىلعو أومإسُي

 اويخنرازلالارزملا تبياروا ءاهسلازم جير اوماظ نب.نلا ىلع انازنذ تبن كوعاطلا
 رب مهسوم نس رلاسر لقنتماكع زاب ىفامور رميا ليو لوعاط لاو - يروي سيضع تراي نم
 سيدار وو كورن ىلاغ حس ورماق نك ع رردري لاببرصالغاكمل اسر سا -نوعاطلا نّئز ىف نوحاطلا |

 ةامسرصو لنوع اط لايف ى تسب بس ماناكأرو تكس تلح كل نوع اهم يحيل نمتلا نيام

 - تس قير ركود لم شفا س راي كلو شك ليك ]
 ةصو ىو لعلا حارس شربل قلل عياوفا نم ٌضرت نوعاطلا يسري سم صدع ثدراعلا ةرتا»

 . ةكيسا عيل خاقبلا نم لبتبستملا ةّرضلا مئارحل نم لونا ايش باصملا ريدك م دره هلزيملا
 ىلا مئاوجب لوخرب ٍقسب نوعاطلا نتن ةلعضلا لكن ىلع مثرلا ىف مئارخل وجوب نوحساطلا ترحيو ةلنيفعتملا
 نتشيي مب توت ةدزذلا نكامالا ىف اهنالوججب ناريغلا َنزهل كابتنالا بجيب مو اهي ارث اكتو ماسجالا
 |! ىف اهخولو نم سانلا ىلا ناريفلا نم ٌتوعاطلا ى رعت قو لب ىف ريوهظ لنعاهب نوعاطلا كنت

 أ ىعنما .اههذ ناريفلا ثبعنم دّيثازفلا ذارملا ةياباهؤاقنا بجين مرشموا ِمِلكأَم ْ

 نب ليانرب هييوعاط ريا عرررك سي لاو اج _ هدب ددفيكو نوعاطلا ءالشبا نايب ف لاق م ظ
 اشكي سشاضعاروا سى ابوب عرش لي تحن يرعب كلا لو كسر ئريشسر كن د تامااي
 باطضا لي عروا تنك مال, ىلاهريك يباب ليسأر اكهسرجري أ موب سدد
 : : ا : 2 20-95 هل



 لوأراولا ظ )م.

 | ناخنريبجب لولاهجا ننساكم ديف! زردا كد ايت سايب - يس اناجو عيوش مونلاىلا كاليشرا
 ارو ميكو يسرد | قزيت م سظنتوا سان اموب عرش لامساو قس اني عاورعي لابو اديب
 رب كري قلو | بستن ؟نون تاك وعن كس يله روا تس لابو عرش تسلق كل وكر وا ناج
 ندرس لور ناجوا لتسلم لولطبب . لإ تسابو ترم ا نان تسير تلج رس ور وا نوم
 أر واس ار ىك كيلو راب صدي ىو هس انام ضل سس نو سولاسروا تس امره تنط#بيا

 س رشف[ ىتوموكلاسنارلج تسبوتوب تلزم وخاطر كر وا كس ان بسسس كت سوه كر ليوعتر
 -كسانيداج

 ذ ١ كب ناه ٌدالاو تيزلا لكا نم سانا ءاشا ىف ناضالازثكب نا ضرما اذه جلع ق بجاد

 قاسيا نمو .ءابولا ااه ىف دحا مهنم تومبالتيزلا ميلخاب نولختشي نب نلا لاثعلا نا ةبرجلاب تيؤرت
 نم. ف ام لتقل هب َّش لبق ءالا الغ إ.هاهذ ةرقطملا 3 وملاءاقل اب ضيحاوملاو تيوب فيظنت ينم ّجعقاولا
 اري ذوب سي وبكص ان تأ تسمالع لص نوعا لاعب.( وشلاربهطتورب باب ذا ل لش رو مل
 . جبر ماع ليم ىلكء ند

 ] ىبمكموم عربوسا . لوب ريش ل فاو سوروئس شرب لاهدو نوخاط كس ليش يواما عل

 لحئاو سمركشوم نوع اناكدرغتشسكل قرر كيران يا ضي اكو سررت لوند لع لوثوو نا

 | تلافتمركطكهعس نوعاط سربانب وي اهنيئرثا ومسك سسن كولي لع جس رين تسد احن يوب
 لو كوت كابل ئرفا ىلو مما وحط كام اكو زوج نس ترش لكن وعاط لوب يب لطم اك

 ناتذوفحم ”كمو نيب ملا لع هد | لص ردا لوس سلاق لاق قبره ىلا نعرجا جرخا - ب جر
 ىلا شب لح نم ًالدوملاو نيت ىفو لاحب لا لك نوعاطلا اهل لب ”كالم اهينم بقن لكىلع كت االملاب
 لقرب اه ءاهاعلا ضعب لاق -لاج ل كك نوعاطلا اهلخ ليلالك كب الم ظني ملا بانا ىلع اًموفرم قربه
 نعلب هالبل ا نمهللب نعنوعاطلا | وعف لب نا نعاوزجب أ ىلا مهو نم ءاربطجالا نال يلع درر لص

 ىفانك. ةلواطتملا رمل ره جلع د| لص ةريخيو مه اعرب ةنيبرملا نم نوعاطلا م:ما قو ىرغلا نم يرق
 ؟/01ص ١ جىربكلا ضناصتمل

 تاوشفو انزروا لوس انك دس ىنطايروا 55 بيتك سل ءابطارب باهبسس ا ىرب الكس كوغعاط
 . جاد نلإ يزن كساد رار جو نبا اهيشس :ب بد ساكرسا ليي شيمدصر وا كيإ تيرا او تذل
 ايي( تيب سس ىفو ٌتوعاط مرؤاشنالا (هراونلُ ىتحنطق موق ىف ة شح افلاوبظت مايو فرت نب! نكرقمادإلاو
 ب ررالص هند الوسم لاق لاق سابح نبا نعؤئربطلا مرخأو موؤالسأ ىف نك للا غاجوالاب هدا نلت
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 لاق لع ل قو رقتالا نزرع ذا عيل رووا ريشا تملا ميكا طق مهق ىانزلاشفام
 ءانئعرت نعطلا انه هيدا لوسرساي لب نوحاطلاو نعطلاب ىتنما انف 2ع ند | فص مندا لوس سلاق

 تبرع جسيانكي انرام هزبب تس ى عت اك, رعط .ةداهن لكفو نول نم كن ارعأ خو لاق نوعاطلاان

 كر ةرخ وا رج سور قر ابق لذانريغٌةدعط دعا نو ْءَدَحد لاق انراوكى صير زيتتجس سماك رو
 تس 1 لاتزال كسرت سمار ككتاب اذيروطب لاه تارب ليس نود
 .ايانبر برزت داش لوصح |

 تارت الب مالملاو تالصاا دوسي بيرو جسدي السم لاو ل عيسس نوغاط
 سجال به فارس ذل لس ملال: ين اةمال نع نابل جيا يسع

 لاس ةْشَملاع نح ى رسايل عبوخا 0 ميلف ناكنمىلعو لا اوما ب نم يفئاط ىلع كم (بالعى |(

 هلعجدنل) او ءاثي نم ىلع ردا هثعم ب الع كنا ىنربخ اذ نوعاطلا نع غتتيلع هند لص ندا لوس س

 ياكم هبيصباوتا لس است او .اصال لب ىف ثكمف نوعاطلاعقي لحا نم سيل نيمو اجمع

 «”نوطبملاو (نوعاطلاب تيملا ىاز نوعطللا ةس» |رسنلا يخا ثيبرح ىو ليد ميرا لثم دل ناك" هل

 اينلاو ارم توت ألا هوان دايز تازا يلا لصمن يو - هللا ليبس ىفريبشلاو مادهلا بحاصو ٍقيرغلا

 كيم دوا ةضرخو ا كيريدوا هلأم كود 35 نمو

 ناوعاط ترش سامي اسال موق ناتالي بس ليو ش ثيدع
 تدل كسر لما نوعا لك وام تيد ساولو ب مرباب ترش لا وا اولكذ تدعو

 تما قيال مالسلاو ةالصلارلئون اس سيو اما لجنس سا جرار اكتيدارت لوصتروا
 لا امو كو غا طم

 .اًنوخاطو نحط مهلا لاقف ثمياع ها لعتلا ممشنك لاق : نيرصلاركب ىإ نعش لم ىفش
 ْ تضف :يالقولا لات يبن ةوع دو جرو أي داب ٌنوعاطلا نا لاذ ليج نإذاعم نعرجا مجوخاو ىلحن ولا كجوتسا

 كلمل تا دوه أنبل ىلص هللا لوس سن تدب | ىتح يب ةوعدأ مدا مو ةججلا تئرخو ة داهلا

 كنفعو ندا لوسرماي هله نينا ا هل لاقرمبصآ اذ تارهثالث ثوعاطد نذإ) يش ناعد فلا ذا ٌقصب
 هللالأاسو اهناطعذ تنسب نم أ كه الن أ ىبرس ُثلأس ىفالاق من لاق هئعمدو لاق ءاع بوح لن ةليللا
 لطفل ذ ضبلسأب مطحن نإ نية م.بليالا ا هتلًأسو اهزاطعاذ ريا ٌةرع هيلع سي النا

 الص ندا لوس ساق لاف ىرعثنالا ىموم ىلإ نع ىلاربطلاو جحا جيوشاو تاره ثالث نوعاطوا نإ ىتحم

 محا سواد نازك نوعاطلاو نعطلاب كازردبس ىف ٌدلَنَق نما ءانذ لكجا مهلا شلع



 ة2الا ْ .رممرع

 (ألسلا بلع سن توه كأي كل وب عخاو سن زاد ى زب يل قس تسد ايقر سس سبب ثبسواماا لحب
 * كلام نب نوع ع#وبنلا لثالد ف ىقهبلا جرخاو - كس نوعاط (قسردا سقم اتيسب عت مور 0-6

 يا ظفحا ثيوعاي لاقف مدا نمءاخ وهو ك يبث قوز ميا عدلي ىلصرُندا لوس ستمبتلا لاق
 ميكسضناو ييدإرسذ بدؤوا رهشتسي مكيفربظب نانؤم متس لاغملا تيبزف مث لوم نه للحإ ةعاسلاع ني نم اس
 ريكلا توملا نالطب نزو ىلع نانؤملا  ثي لحل كتيب لاملاةضاغتسا ثكلاعادب قي

 كساس و ةراصلاررم ىو عرفو يل ساؤمي اوعاط كس انو مولع سس ثم اي اورضحب

 ذر نواف برشا سانتي ياكل مرر» سيل تيوراوك ل باو م دوش اير عجاف نوعاط ابو امج ىررباتسسب فلل ب - تس ايابرف و راثا نم مق ثرع
 لوب تافو باسرع 'ليهكشسب ل ين وئاط لا ايل برم انادي اههروا اور اطلبي
 تدشم ب لكم ابوي - شب لما قلص اخت ارازب سيتس ليلو اع ناهس ث رص لابو ساروا
 ل رب لف ص نا لوس سنا ساوبت نوححاط ىف لق عن تالأم نب تبوح نتسوكأىلا ميزا - تل
 لاق نوعاطلا و سنقملا تيب نو ىتوم نعي ثالث نمنم عثو لت لاق ةعاسلا“ نينه لات
 ل الث وقل

 لا نوخاطلاب !بمئنيلع ىو [لص يرسابخا باب نبع ضرر صلاصخ وبس ظفاع

 كرس 2رعم» لاقل بج نيذاعم نع رمح! جتا لاق مث كللام نت وحشي دح ىلعلاحأ مثماشلاب عقد
 نارمب نخأب ةزيللوا لم لاكدا د كيف نوكو مل تفت ماشلا ىلا نئجاهننس لوقي يبلع ىلصيُنما
 لوس سلا لاق ذاعم نع ىلارببطلا حوحاو . ملاغا ىب لانو مي سادذو كسفنا يسهل لهشنسي لجيلا

 و سفن رزدارهشتتسي لمملز َّنُك لشمدل ةيف كبديصي تسبإىل هل لاقباكنام نولزغت | ميطع داذلا لص
 لاقي لبالا نوعاطة هلا و الوط تم جيلا نمةةعطقو قنعلاواةزحا قرر. ملاعا هب قيد كب يطذو
 للجلا نيب ءاد نع ث رحت ةبلص حل:عطفةرغلاو لباالا نوعاطوهو جرذلا اد هباصا ؟ليريعبلا لع
 ظ ا

 ميك باسو صر وع اطالب سئ ماس ارك تحك لي نوعاطلا ىف فيلات بالكل نب
 وكلا .جسروهشاس كيور شموع طري داسيا رش سرا كل نين ع
 نكي مل. سضدتكلل م نم خور انزلاسع نبا احنايكع سس سا ناريا عا داب يور امم سين السم
 تيب نوعا ىتبلا راحل نوغاطو سا وب# نوعاطو رج دز | نوعاط نيبعاوط ناثالثزمٌنشاا هوعاط
 زارنا نوعاط سار اندوعكن يجز سس ىنحم انور كلي تتك يس سا تيراب حلا امنا عفو وصل
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 ن رج د نال كنب ىف تساند نارو ركاب تلكيف الراكب عرط صان ية[ ءابتعرطسا
  ضبمالا ظعم لخأيِف رجالا ليسلا ترج ا كس انلا

 لاو صعبلانعروا جك لسرب ضعبلا نع _ سس ثان سي عروق يرانا تيراج نلوغاط
 ص كل صعبلانعنوا ىبده نا اذن كد ىزلا موهثملا وهاذه ركن! لاق احتاوبز عقاو سي رجشلشم

 || ضاره ترام نوعاط ل بدتكل ئرقفاو .امضاوم فاو سم يشن صعبل | نعروا لم كش ض عب نكرر ا
 م. لضوالوا كشعش اى نك هروب اروا دن تك صان مر س ليوالوا كيسا تلا نب

 محن سم صان
 كمون وم لبس اب ككل اوما ضمك اروا عرفو ءانن كيراب ياو طرأ
 تس نا يتسن اءاس اياك هس ضخ ناو تيلي لولاون ا . لب ةسرك د كل ورص
 تلاسا تضوربتسوهروا بسس ل كرد ل ردك سكرت كك اس لإ ذك وزار بأ

 ظ سينا صا ربوم ناس او ترده قبادأكا
 رايت كر نز ىو ىلوقنا د لو ووو نإ كام

 ىف اللا ىف ييوريش نوعاط تس مئالمإلا ىف ةنهثملا ماظعلا نيعاوطلا تنداكىخُت للا لاق
 ] ايلا زوعاط مث تايتفلا نوعاط مث تدرس دلل نوعاط مٌساوبت نوعاط مث "يلع دن الصالون ل هع
 هثكم لاطو |اهلثمر م نين:رم عقو ساو نوعاط ناكللولا .خربيش نكرم نفيس ىكذو -ىهتنا
 ورعلا عمط تح سانلا نمريثكزلخ ريف ذو داع مثرعفترا مر غصو مرحملا ىف ءاشلاب مقوىنا كلذو
 ةرثكت شكت امف نوع اط ةنسلا كلت ضيا لصبل | ل هاب اصاو فيس لاق كلل ل نيباسللا بولت تذوخ

 ةيسوإ مثرلغ كاي ١ ماشملاب نيهسللزمةعاجج باصا الرشح نامت ةنس ناكل نامزلا قارن فو ؤ
 نوعاطلا ث لحام ماسه لاق .نوعاطلا عقوف ث داحم اهلا ناهىف نأ لحل ثلل خسنعبرمت لافو سرع ب
 نب.5 لسبع ولا ةبارصل اريههاشرم نم ساو نوعاط فت امزمبم خلا ودرس نينا دكه لش ماشنلاب
 يلع هند ارفصرنلا لوسرس #نااوهو نس ابعلا نيل ضفلا و" نسحزب ليبحو شو لبجنيذاعمد جريل
 ىرللا ل لنجيوباو لج ىباوخا ماشهإل ثيرماىلل و قيواعمونا نابغس ىلإ ندب إيو ىرحّسالا كلاموباو
 تنشف يلع نار صولا تام هر, >كمم ماق ىزلا نب ليهسو ع ”وبث ف فسره يجي حلل مونرلج

 نوعاط ىف لاق نأ ثالام نب نزح نعوكاكلاجرخاو _ نينجا منح هيداعترس ل سنجل ىلإ سلا رهو ىسانلا
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 توم ىنعي ثنالثن هنم مقو سقف لاق ةعاسلا ىدإب نيابّنس رع لاذ /نيلع دنا ىلص هر لوسر نا ساو
 يذوكل اب نوعاطلا قو مث مما اهل نا ذاعم لاف ثيالثوقبو لاق كوعاطلاو س لاقملا تيدب يو مالسلا ديبلع
 تافنوعاطلا ب اصف اهيا عجب سن وعاطلا ميرا انف سف اهنم.ةبعشس نب ةريضملا جرش نيعب ساوعسن انس
 .نامزلا اره ةركذ دايز اه تامو نيسجو ثالث“ نس ىنعقو مث خب سان فرنك ن با كد نيس نس ف

 هربا نب دايز هل لاقبو نايؤس ىلإ نيدايز ىفوت ناضم ىف نيستنو ثالث ةنسؤ ركنا لاقو
 كال تطبض نق ىلا هإ لوقي تايواعمرلا كذنا كل ذ ببس ناكر بوعطم تأ و "هيت نب دايو
 لادا أجل لها لب (ملف اًضاذ اجسلل الب ىلع هبيدتسي نا إل ضر عدو هو ةغرسأذ ىيميو ىلا هثبب نارعلا
 غنا! ماقن نعل الها نفسع (ممرغسعيد دايز هيلع لبنا |وف اخو كلا ذىبلا اركشفن يلي نب هزدا نبع
 اشنسا لل نبع سد قاضف ري ىف ق |رعلاب دايز نعطف نون نب سانلاو دابز ىلع اعرف ةلبقلا لبقتساف

 هبا تيقل سف لججلا ىف نكي لن اعناف كل ذ كل ى رسال أ يرش هل لآقف ابي عطق ىف ىضاقلا ايش
 كنب كللوريعش مزاج سانلا ىف ٌتيبقب لجأ تل ن اكناو هثافل نم اًفوخ.كل لي تعطق لق ماجا
 اينىلا ىلا نبا جرضأو نحاو شارف ىف نوعاطلاو انأ مانأ لوفي لعجا دايز نأ لآقيو كلذ نعهفرصف

 رمقلاو ةبحرلا ل جيسملا منمالهف ىضوكلا لها دايز مجلاق اك ساصنالا د اسلا نب نمترلا لب نع
 . || سانلا سايصنالازم ىلا ص١ نمر شن عمل ىلاذ نمجرلا دبع لاق "بل أط ىلا نإ ىلع نم كارب ا ىلع مضر عيل
 || تلقف لرهأ ب لهريعبلا قلعلش قنعلا ٌليوط لبق اثيش ُثبب إذ هي وهن ُثعّومذ مظعرمأ ىف
 له ىبا معدل تاقن رف تظقيشساذرصقلا ااه بحاص ىلا تثعد ةبثرلاو دداقنل انآ لافف تنام

 تح اوفرصنا يل لوقيريمالا نا لاقفرصقلا نمسا خانيلع ضو مهتربخأن الاولاق تب ًاسامهةيأ,
 أ - هباصا لق نوعاطلاذاو لوغشم متع ىفاذ

 | صضرخلا ليسلا ف يجيا كس اانلا زج ينل كلل نب ىئوُسو فر احلل نوع اطازرصبإلاب عقد مث
 ليقومظننملا ف ىدربلط نبا هب مزج نينسو عبرسا ةدس ىف عفو ليقف هتدس ف فلتخاواهظعم نخآيف

 نس ليقو يغو ىبهنل انخش هركذ ىنلا ليشمل اوه انهو ريثكنإا لاق نينسو عبن ةدس لاوش ىف ناك
 ىيذ تامو ىلذاولا نعربرج نبا كاككبشكن ا لاث نينا ةنس ليقو نيصبسو تس ”نس لبقو نيعبس
 لوا ىفتام مايا ةشاالث ناكرينكنلا لاق اراد نوجا ركب ىلالو دلو نونا وة ثالث كلام نب ضل
 ثالثا نم ثلاثلا مولا ىفداقلا نوعبسو لحا ثنم ىلاثلا مويلا ىواقلا نوعبس الرصبلا لها نم هنم موب

 تاما هيريلا ما نركذ تح سانلا داحأ نم ليلا انآ قوم عيارلا مويلا ىف سانا ميصاو فلا نوعبسد
 -ريسيلا "ل ماثنلا لها هيف تامّةأرلا بحاصلاقو .اهلهكينم سيرف
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 || لج نعى لدعم ىنث صح ماصع نب لسا انئدح هدا ديبع ان دح ىفاهغصحلا مجنوبإ ظف اكل لات

 ىلع لاقن ماوثكراف ىقوملا نق رنو لأقل ىف تيوطن نكلاق نوعاطلا نمز كلردا لق ناك لضفلا بأ فكي
 000 ايجالحا اهيذ سجإف اهنا دانلخ ش لاق اهييابَدشن اهلها تام سارا لخ لش انكت نثرللا

 ْ اهاشتن لنانكولا بابلا ةلَس (نكقت باول ع نخةرسلا كلن و نتن ف ىطن انكنيعاوطلا تيضماملخ

 بججتن هراذلا ىلع نيوقو نحف لاق دمارجنم نشذع اس نح ا اًئاكٌنيه 5 قرط ارلا طسو ى مالغب حنا ذاذ

 دى سعم لاقآجنبل نم صم ىتح اهلاوي الشلاو مالثاب الت تلعن نال قش نم بلكت اخذ هنم

 قرجرابتعالا ب انكىفا للا ىلإ نبا لاقو هتيحل ىلع ضبف لقد رصبلا سه ىف مالغلا كل ذ تيأرعأنا

 بهذو ًرصبلاب فراحلل نوعاطلا مقو امل نإ جيمز لان ىحجلل هالس نب لنعمل هوا دبع نب ىحي
 || نيعبس ةنس كلذو ىوملا نم بيصتد تومبلا لخلت خاسللا تداوو مهاتوم نحاوزجتو ف س انلا

 اجتيرلا رسال تاير نر ومما اقل وع مثيلا ف تومي ناو بعصم مايإ

 عم تلاقث ٍنلا

 ايلا دب دق ىزلا كدئنأ وه ةرحسب ىدانملا ينلااهبا الا

 ايكابلا ىو سوا مون ةيلقب ىثثاو تنتي لق ىلا ىلا

 9 ايلات ناكوم سب نمىنعشو ىم نم عزنا ثوس ىناريضالد

 ,ىهتلا ميهاربانب ريغ ىث دحولجلا لهم نب لججا ان لح ضعج نبل ضفلاا ىنث سحاين للا ىلا نبال اقو

 لسن تاعج تقافآ الذ ةضي رم ”يريوحب ترقب و اناث نوعاطلا مهاص اف بيرحلا نم عاني لزئ لاق
 ه تلاثواهب لي تمدرت تدام كلام تام لابن اه لو أه أواهدا نعبرعلا

 ىلسم ىنبوادب تمد دان ىتم نكلو ةعاسرس انزل[ ٌتشعام ىلم "الا و)

 و ست ةدس نا نه ن.زيزعلا سبع ئافو ةنس ىف مث .نوعاط نيتسو تس ةنسرصمب ناوورججن. افا لاق
 نبا ؟ركيعبسو عمت تنس نوعاط ماشلاب اكو تس ةنس ليقتو عبرا ”ةنس لقد نينثنا نس لقد نيام

 ءاسنلا نم اهمف تنام نم ةزنكل كلل لب ىمس و نين امو عبس دس تاينفلا نوعاطّرصبلاب عفو مثازريخو برج
 ادداح تحمس لاق ىلالكلا مانح نب ىلعيرب نه ىث لح سابتعالا ىف اين ىلا ىلا نبا لاق ئرانعلاو باوثلا
 تايتفلا نوع اط نم ندب سأهانجرختملا يم! نح ىواركنل جوبا تش دح لاذ ىواركتلا صنح نيرجج نب
 | ماي10ن[ضع لف اًنمإري يق لزنف ةرشعد) نولب يعم بررعلا نمل جرسءاجو تاق مانس نم ابي ىقانيزنف
 هس لوقيذ يبق ني سلي ن اكو نوعتج كنب تام ىقح

 امالس ةساجم تيبارب .ًعبمجا كلش ةيتذ ىسفن
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 انعم انكم فوم ٠٠ مهتم وعلا كرر 5131لول

 اماع ماعلا انه لشم ساورلو اعسحا١ نكهمهلثم سارلف

 جاجل ٌنوعاطلا نوكيالة بف لبق قحاطساوب ج اجل وعقو تااوثنالا نوعاط مث هيعمج» نم ىكسي ناكو تلاذ
 ! -سانلا ثاوعثا نمو تام نم ةزيكل كلل نب ىمس لحاو لب ىف

 ىلإ نبا ميرخا للملا دبح نب نامل ةفيلتلل نبا بوبا سهعلا ىلو ةبذ تام نوعاط ماشلاب مقوم

 تالاف بلهملا نب نيزي ربخا لاق ةنانكملا نع كر انجلا نب هلذا دبع ندرط نمرساننعلا ىف اين للا
 تلخرن وعلا ىلووهو بون! هنبا باب ىلا تين اذ كاملا سج نبن ايِلس ىلا ناسخ نم اًسمزب اح
 ذرصزلا نم ىلح ضخ للح هيلع فذ صو ٌضصو ا ذاوو ضخ اهيف وقسو هن اطيح ة صصخا د١ ذا هيلع
 وثكرحا سنت لع مث ديبي نيب نم كسملا بهتناذ هريرس ىلكرع اقوهو بيرل ىدي نيب نيل تعضون
 جءاطعزب ماح نع اينرلا ىلإ نبا جزخأ و نوعاطلا مه«اصا انامل سا > ىف كعمزم مرد بيوبإ اذ افاّموب
 . || بوبارالب ترف كسم لازحا ةتس هعمو كاملا سبع نب ن الس ىلا تثع لاةلاطبل اوبا فت دحلاف

 ئوخا ساد ىلا اهنم تاخد م ض ايب جننلاو بايثلا نم اه امرارب تلف هيلع تلخدأ تافلسوملا
 اهذابو ضخما د ىلا اهنم تلخدا ثكل نكابرذ اموورتيرا > ىلا اههنم تلخدا مث تاز نكاهذ امو ءارفص

 سادب تمم م كسلا زموعمام اوبن اذرلا كلت ىف ناكنمىنقحلو ربرس لع بوث بانا اذاف كلان
 _مهباصا نوعاطاولاف انهام تلقد عئالب مارلا ذاف اموهرشعح عدس لعب بود

 سف الخ ىف كل ذو تلق ةئام كنس ال أطر نى دع نوعاط ماشسل اب عقو سجنا ظف اكل لاو

 نأ نولاسبب رن زيزعلا سعب لب ىنع ناكل اقر نتملا نن:ةاطرسا نع لعس نبا يرخاو زيزعلا لسع نا
 ادعاطلا نعىجتني نا منول سيدو هلتةيفؤ اثر وشم لشل ىلص ١ ذإ سرح نوكب نان ولأسيو ىمايط) ظنت
 ملت تزكنا هللا لاق هيلع اوكا بف مهني اذ ىميمرل لاق كلذ نولعغيإاوف كلب ءافلالل نا ينور خي د
 ئ نميرخلا بانك عيوب ترعملا فلخ نب سمع يوخا و ىلوخ نمو الذ ةةماايتلا موب نو دامو ف اخا ىفأ

 لاتف نوعاط ماشل اب مقوفزيزعلا سبع نير كتل نح تكن سحن ب هزدا سبح لاق لاق دانزلا ىلإ نسامضلا
 - اهأيإ ىنعبتاو جاو ىضقن كسفن لثم كلها مهخت نا كنا لعرما

 ىفريذكنب ا زغرات ىف اذكو شعرس تنس ىف ماا عبس: نس ىف ماشسلاباهنيا مقو مترج ننلا ظفاحلل لاق
 مقو اسر ذك ةكؤطساو ف كا ؤوظعا ناكو قارحلاو ماشلاب يرش نوعاط قضت ةنس ىف قول
 مؤ ةبيتق نب يسم نوعاطةرصبل اب عقو مدن امو نيرهتحو مدس نس بف تام لجروه و بإرخنوعاطأل صبلا
 يفوت ل عس نإ! لاق .ةزانحب فلا مون لكى غلبو لاوش ىف تفخ مث ةئ امني الثو ثا تنس ناضمر نابع ||
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 انثادح لدار بحب ىلع انريخا ٌنعس نبا لاق ىف اينخسلا بوباو ىعبسلا بوفعي نب لقرشو ىهلعلا سوس نب نعت
 ىناسل ركع اهرحاز مى انتا نينث نكن ىلع واف نوعأطلا ىتباصا لوفي لنه ىلا ناد اد ثعمس لاث نايفس
 لآرارقلا ديف نم نيش نبل ىلا ةرطحن نم ائشوريبكلو يسب لاق لمت ىل لاقف ى لت صخر جالو
 تذ ىف لاقي جاح ىق' ىتح هيدا تركذول لوذ اف داجا لل ىف بهذا تنكت لاق نثموب نارقلا تنخا نك لو
 - ةسملعتد ن !قلالعتسل فان

 طق التل اكترم ١ ب نهز ىف نيعاوطلا نا نير وملا ضعب لقن لب ةيومالا للا ىف كلكأنه
 كلل! دبع ب ما.شه نا مثنمو ءارحضلا ىل نوجرخي نوخاطلا نمز ءاحبا ذا يما ىنب ءافلخ ناكىتح ماشلاب
 يلا هدا نجحا لاقف ماشملاب بطخ مئارحا ضعب نا لآقبف ةيسابعلا::لّلا ىف كلذ فخم اكزنم ةذاص درلا
 لتقف نوعاطلاو انبلع عجن ا نمل سعا هيدا لاقف امل نمزععب ماقف يلع انيلو ننم نوعاطلا متع عفر

 مرصنملا ىقل لاقعمحالا نعركسع نبا ججزخاو ثراد ل منوعمج مافى نلا ىههو كيران: ىفركاسع نبا كل ذ جرخأو

 انسيلع محي .ّللا نا لاق تيبل اها انتهاك نوعاطلا كح عفر ىلا برعاايهثد ارا لاقف ماش !بايبارعا
 ةعادنس) م > ارغب, ندجلمار تس ةنسؤ مث يرلاب نثنلثو جبرلا ةنسؤ ناكمنوعاطلاو يتلو ليكءوسو افشح
 . هلبق نوخرؤملاو رجب ظفادل كذا نكت لق ةرصبل اب نيثام ٌنريوشعو

 و ينعدياوضر ىنفاشلأ ؟امالا سلوم ناكارللا له يونس نوعبس نس نين وعاطلا نه نسب ناك

 نال نوعاطلا بدري مث ريسفنلا نم غن ءايولارسا محل اسلا هلوق نا فرعي كا نب نوع اط دن ابحىفرعقي فان افو
 ليتسي مكب نه ليف جاللع ىلا جانا ماقومبحاص لصن ىلا دارماو نوعاطلا دارا نا لوتجبو وع اطلاريغرابولا
 ناهذالاز ١ (امرلا دار" نا سانلا نم ::فراطرظو ملا نهدو ىرقبلا نيللا ريز,ن أه ىلا الع ىفنال/سانلا

 || ةدسوف مقارعلابنيكامو نيسيراورعست ةنس مثلع | هاواونظ اك يبلو ملصا ن”نوعاطلا منيب يسفنبلا نه لب
 نيُكامثيعسنو عن سو مانام بخاصالكذ ارلو نون امج اسلا ىلا كب لهل تاه :عذبو ناييرذأب نيامو نا
 ناؤالث نيعبرا ةنسؤ مث ناهبصاب ننال ٌنيوثحو عبرا ةنسؤ مثد ادذبب أم ثلثو ىرحا ةنسؤ مس ران سراب
 نامعلاب

 ىف نير تلف ضخ تح ا سبليوهو تان كلملا رجل بايت ثرل ىضاقلا نازح ةأهلا توم فنكو
 نم مزممو ىلصنوهو تأمن ممم لاح لكى س اندلعقو قال !توم نا ىئونتلل ةرضاىلا وشن بانك
 لاجل هدف ماه تامينم مزمو عمأ لاب تام نممزمو ىّشم , هو تام نم مزنمو لأي وهوتأم

 ُْف مقوم ةصبلاب ب اعبسا“ةنس) عن و ريدم لع أخ تامايبطن نأ طق لقيت ةرطالل ضو ةرحاو ل اال

 اةهاشي /نسانلاذفودارخب ىلا نتماو لبنا هالو يجلاو ىشجلا دال مظع نوعاطتن جيرو نيوتعو ثالثتانس
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 و سمخلدسزاريشب مقو مث ىر لباب ىبص فال هب سا ةنسلا كنه ىف لصوملاب تآمو هلثم
 لصوملاب '”ٌُتاعب ساو نيشالثوعست قداس ىف مث دارضبو ةرصبلا ىلا لصو و ةثاععب ساو نلرشع
 فلا ةتاعب سا نمرت كا اون اكو سفن 02 أعبرسا لرمصبلاب ةعمجل ىلص ثرحب دارضب و ةريزتملو

 || نيعب ساو مست "كاسم جعلاب مقوريش دالغبو ماشلا و ىصمب نيعب ساو نامت ”ةنس عقو م
 ا ظ ره الرشح اه م1 دون اهب ساو نيستتو سجن سو صم مقورشد

 هن امس ثنايا ةثالث ىوس مزنم نيب لف فلا: امه اهلها ناكو نيتسو عمق نس قصب م

 ١ لخدو أب غوث مْمرضر>لا قبطناناين لل ةريظن نوعي موري عبس كيعدراو عسن نسف مهاد غبن أمس ٌنيعبس

 ت1 ىلع ولع هثداو | له - ضيا تاناوبنلل ىف عقوو ةفرثملا ةكم لخدىحاهلكالالبلا
 ء نوعاطلا قف نوحاطلا ةلاسمرغأ !نه

 ١-1 نيالا ب صش نمل ]
 ربك مالسلاو ةالصاايلع ذراع - بسروكن لص رالتبا كىداهطرريضت يلخ - كل ايَرَع

 بسن السما سلال ى ذنوب بأو ريب وسلا نزع لم بسن ديكس ماابي لع ىن نيل
 ] - تس اتلسايايللظحالط ليم لاوحا كسكس

 بازل بكيل اطعقاب بس انين, كن انزموق اب بسن كبر ع لئابق ككل تحك يوم.
 ةريسلا ىفو . ىلاطحناب لس لوج ىلانرعوت ب هد ل لئابق ذي ليابرعب.ىلاطحت و ىلاندع لير مد
 لاقي نان دع لل وو ناطحتو نات دع نغب اس "لا ىل ىل نع ضبالو ممضعب لأق اكم جةيبلخل

 تالسلا اميل ارب ا نب لبئامسا ءلالس نانرم لكلب |نافثاب هأ ني م) لاقي ناطخ نلوو سيق مم
 وا نائرعروا هج ولعمول ىلا اريرول 2 كلك تلابراع ابا لسلس كم ارباع 3 كرام هه

 .رواتح مالا ل يع اروا . يس ندعم مرام ىو قتلو حابس ء لادم هاا هليل يجام
 . هس كير كل بصف اشر بكرت_ سس لوجو لد اسالي مد

 ثليعاوسا ةلالسزمنأز لع نا فالخلال . سك 9 أملا | 6 ريال او راربلار ثكن با ظفاع
 نوجبس ا ليق امثكاف مثكل اوف ! ىلع لبع امس ا نيبو هنيبءابأإلا ةّر قاوقلتخاو مالسلا هيلع مههارما
 نكع.ليق نون الث اهنيب لبو ايقلح نب ايم ىإ باتك نم هثزخا باتكلا لها شع ةوجوملاوهوأبا
 ىضر قريس ما تسال تعجرسا كلذ ف ليقام لقا نا ليتو ”عست لزقد رشح ليقورشع < سخ ليقو
 كد نير جلا سب قيكسي طحالب ساتر بيرت ل اهب تمياونر كيرلس - بنا ًموفرم اهنع هذا
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 وركن تلا (او نكي .خلاش جرت اقتباس بسير فدا لدايلع مو اب[ رجا مللى
 270 ي تنازع ثيم

 ريع نركيول او سان ىريطر برج نير ظجيول ا ليصسسراب كسرابآ ل لس لاند نيدعس نيرا
 ١ سيلا اشساب ىربطلا ىرس كس ب ثيسرع هو ب كرد ثييدع عرف تبا كوريو اعتدى نكرلا

 ةراضكن م ”لأ حبس نا ممييلع ندا ىلصوبنلا غلب لاق ءاشه نب ثبرم احلل نب نامرلا سع نركب لاو

 و كل نبانمايف برحن نايفس واو ساعلا كل د لوقياملا لاقنرهنممناو ىنم منا نومتدك

 .ةنانكنيرضنلا ونب نحن انئاب | نمىفتنن نل انا
 نب من أه نب بلطملا دبع نب ءدا دبع نب صغانا لاقف مسمع هز | صرنا بطخو لاق

 نيرضللا نب كلام نيرهف نب بلأغ نبى ول نب: بعكن ب رم نإ بالك نب ىصق نب فانم دبع
 ىنلعجالا يَنَش نِف ُسسانلا قّرتفاامو - سازن نب ىضم نب سارلا نب ةكر لم نب نيهان نب ةثانك

 جرخا مو حان نم ٌتجرخو ”ّي هال سهع نم ُئش ىندبصي لف وبا نيب نم تجرأ اهرييخ ىف هدا
 فريشكن) لاق ابا مريخو اضن م كريخان أف ىّث او ىلا ىلا تيبّن | قحمد] نلل نم جاغس نم
 مث فيعضوهو ىنألقلا هب هّرفت كلام ثيزح نم !ٌنِج بيرغ ثيرحازهو ظفمر جهيإربلا
 را ةوجعو نم سضهاوش هل ىكذ

 ام ف عب الحا ان سصيوام لوقي مت اسناو معرس اعشاب يدر قلع ناكو ن املس نيرجتوب | لأ
 اذجوام تلاتاهنا اهنعند ا ىنم شقاع نعو نأ لع لعالو عاش عش ىف نان رع نب لعم ءأسو
 ريفنتلل ةفلابملا اهل را ىخم ةفشاع تد لسا . اضيخلالا ناطخاكو نان لع ءاسدام فرعي الحا

 مشب نثانكنب ىضنلا غلب ىقح بسن 7مميلع درر لل صوبنلا نا 2 ص اعلا نب نتن عو تلل ذ ىف ضونلل نع
 "ناكل ءواز نم ىلع ب نكلا قالطا لوقن بزكلقن كلذ ىلع داز ام ىا كل ذريف لاق نم لاق

 نركب نا موني يناضل خخ كل قي نا اّإ نان سع ىلا ىلع عمجملا نا مقسم فل اخي نان نع ىلا
 | ىىكذ عمن ان لعملا ةنانكنبضللا ىلع داز ام عمس ملص اعلا نبدرمتو ةدايزلاب كيلا قضاهّدا

 هدا ىلصرمنإ ىقهيسلا نع طويسلل ريغ صلا عم أحلل ىو ريغ هعمم ىدلا هل ”مّيلع ندا ىلص
 | سازتنيرضم نات نا ىلا بلطملا ربع نب هنا دبع نب دم انا لافف بستنا يلع

 تاراغ ُدورحبحاص ناكمّس ال وم هل ليقو كك نسل اب كرصن تن انرع ندعم
 < صا جن وبعلا ناسلا _ ىبدطكذازك .نعظلا نصنلاب عجرتالا محا ب ساي ملو لّئارسا ب ىلع
 دعم لجن! مالسلا ,يلكئنلا ءابمرسا ىلا هٌنداره ا بيرعل | لكرصن تخب دّذدا طلساملو بسلم



 لقاراولا 0 ٠

 لرلا هب خا اميركا يدب هباص نم جرخأس اذ لاقو ةهقنل ا ىبيصت اليكق اربلا ىلع نأن لع نب دعم
 || قتفلا تره نا سيد أع مثلّّئارسا ىتيرعم اشنذ م اشلا ض سا ىلا ىعم هلهتحاو كل ذ ايم سأل عفن

 مهالسلا يبلع ىلموم نمز ىف ليقو مالسلا ىلع ىليع نمز ىف ناندع ناكو ىيناضااو
 لبا ىلهابلا نمامارلا نعىلاربطلا ىف ام لّوالا لوغلا فضي امو ىلو اوهورج نبا ظف اد لاق
 كلج سس نيغب سا نان لع نا.لعم لو غلب اي لوقي يلع هدا ىل صدد لوس س ثعمس لاق ىنع

 رن ميلا هدد ا ىوداف مهالسلا ىلع ىل وم هيلع اع لذ ةوبجن اذ مالسلا ,بلع ىسومركسح ىف |وعقو
 و مالسلا يلع ىلينع نمز ىلا دعم : اقنبدعبيذا ثي سرب ل شلاريشبلا يالا ىنلا مهنم ناذ هيلع
 .اكأ مالسلا يلع ليعامسا سل و نم نان لع نا ىف ثاالضلالمن | مواعم

 رغم تافرعظففل - ةيألا تاذ يح نم تضف ذاذ ير لبي تورش نأ رق .كتافع

 عري شم ورزااناعاكعاجركج اور 9 سلام م سل ورسو ثورعم تسافر - ل حب تروص

 ْ فرعا مايا مول ساس ازرع موب . تيس ىلع م اناكرل سا سلع
 شم .امجيج ايانوب ترصنم سا تس رصو كت بيلكو ثيينانزر سس توصنم تافعظفن

 ؟لفزونلا ةلزنم نيوثنلا ساصو َنيِلسم ف واولاوءأيلا ةلزنم ترباصءاتلا نال ٌترصاما ست

 اور وا لس ليبناعاو كت افرع بوزن ا . تاع سدا ف لوغلا ثلا نكو هلاحلع كل مب قش
 ظفار رعى فرع دول يوزن ترعاها ان ليلا بس يعن رع للا تسر م ةفرع موب, لور ياك
 كة وب ةدالتب ع باسانموكم السايل ا 0 ب ميكر و ب

 - ةفرع ترف هن لاق؟ تفرعإبابرف تنقو ع توتو

 ل 2 السلا اهي ارو مدرب كرت و لو طنا تنيك جس يريم صو صعبا نكروا

 و ايار م انرفرعو اوبل صام ثيراعت ورم تنام بل وفور ماتم ىسارعي -ىزر ف ادمب كت يد
 لوصول اف ن كب اكب ام ىلعربصلاب ىهعم لب ليقو فقوملا كلل 3 قرحهدر نب نوفرتعي ساانلا نالت
 زعموا هيدا ةفرعم نم فزؤملا الاه ىف س اذلل لصعامل كل نب ىمهو ا لوقاوربصلا ترعلا نالاهيبلا
 - هيرست وس دقن هّسمن ترع نم ثيل قو ءاع لاو خوشخلاب مرسلا

 انج رقو هند ليجس ىف لان #(انلامو تينو نوعي لا نم كتبه ذاو تبس رتل ارعل
 هدئاب بعقار تكول هربا بيرعئلامج سنس ناب دك يبل اترك ظلام .هيسرو أن لي عرش ىأذ سايد ادم
 شعروا يريضووه باو 5 ااه باوك ع مكر د ا بيع. هجسماث ىو 21 ل
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 حرف ن ماس رانباهب - لبا وري يرجو سيم مب سل لارج ومن واع نو لاش لي ورم بيع
 ل سور لعاب ةريزج هس لباب ماسويت لاكش رعب كس, باقتلح ماعونب لإ

 لس وا قيبامتلوا .بس نت لومظوو مي 0 اب ببعيد زال بص ويس رم

 وريكو دور وو داع ليثتح نم عروق نب ماس ني درا لسؤب لئابقدو مود - لي تس لب مامن ذا
 نردرا لمت ىارارتكار وا كام اس وباب بيرعبلا ريتك ليلاس مرا لشتثنا
 برعم زبرعب . كل ل رطل وو ١ لوكس شماس نءؤوال ل سوو لكلا لوس ماس

 هسا نإ
 هرونوشرم .زاح لاب قاع .ماشيصم ل وريعو قلم هت رفلا وينور اب بر عرصم رزعإو

 ترو ساء كا يفتر بتمر ى بوو لرش ام بس كتم ولع لك  يررري سرك كهو

 واصيب مد ازيلال بق للشر لافلام يتلى اسمعي قد اب [عرون نب ماع لس را سؤصم
 ناديلاو سس يراك هتيس سس بسس. كر سموك ل ويطول لم ئاف تضر كم ب لي كارد ابك
 وعرف انس لمى اروا - قلم نورت نب ناداف نيرتشارا نينار أل الو كم ئاف توكل خموو
 (اسللبريكاسم ماورجإ سيخ يصردل اهتايكد س داك كريو ينام موز ًةناسس سيد إب ايار
 نوعرف مهم هلشنالا نب انس مثالسلا ىلع ميهارعا نوتيف ممداو ريس افلا ى لضرب سفر لحب
 ”يمحصم نب ليلولاوهو السلا يلع ىلوم نوعشو نيلولا نبني يدمساو مالسلا ىيلع فسد
 بحا صرب .علاوهوريفطا ناككربزو ناو شوإرقن طبقلا ىرّمس نيلولا نب نايل نا ضعبلا يكذ
 "كم ؟ ج .نّولخ نبا عجرم - هالسلا بلع فسوب ةصق

 السلا هيلع فسوب نا لت كس تاو طالب سمرا لييبا بكل اعرب
 مالسالا لبق برعلا :راتىفازك 6قرماكشلم نس بون نمسا ّيقلاعلا نم كلم نمز فرصم ءاج

 - لإ هور نابي لاو سدرك لفن اميلي ايب كرصماظفل ككمو ا .ناليينىتج
 القار روحو ليك ايب سا بيه - نو فا خضو داضتم ني سراب لا تايقر لاوثا كس ناره عجب
 سرك لابب كلودنع كس نا 1 - تس دمالتخا هك ترانا لبا بسس اكس ا سان اظن

 كن وعرف نسما ابله ى رم _ تت تسمولع ظل ريوريفو فئاطو هزيدو كني هاهتو زا
 وكفر الا ىلا نيل ا ءاشداب كبقلامعروا ىلصاع ع ل لباسا ىتب يعرف كل يارسا ىددعب ىبابت

 سيروا ةكوبداباس هي زر قم بي دحت ىو جدارقا ىلتس ل ليئررسا قدوتي .ايكلتق
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 - تانب علف
 . هيب سمر يي صقر جسر صقار لاتبارعارك يري كوويب سورتي

 لبي رونه شرم علو لوأ بيرق كس اا ايدعب ل سا تس لس نول نأ قر ا تدع ل ببس
 1 ٠ - سوبداب

 مير فلو لاق يرقد يوري اب بيل واد ورب ملم بعكس لي ثيراعم ا قم او ٍ

 تويرطح مر -مأ سبيد رع و ومس رقتلا مج بؤ ابق مي رماب برع ريش اب بيرع وز - سو
 سيفي دود  مااسلالع رف نيم اس نيذوالدالوا قدلاميل دا لير شوو هدئاب برعرتج -وريكو ||

 برق انيس ريو جز اجل اهشرفل رعد لب سليما بلع حرف نب مئاس نب مرا لس دا - لئابق
 ان“ ن لللترورصم تمول دفاع كم اف تمول كركر ضرر صم ل لونا خخ تر
 ١ الامال صب نر - دعو رطل ثعراعملا قرم او ىئاذك- ىتر اف“ قل كنس

 انا ارق طل ات بيبو سم نا اياغخ سلامي موقر ونس نارا نير
 شر لايزب لس متيرب ولربما سا يوب عرف كما لسملا مللى هاب نو نب بوبي - سدوم

 السلا دم نون نب حدب .امضتغاجر م[ ياهو خزان: لبا ضبا وق ببسح امترامرلا باهت قت
 هل 2 ليس عربي ماشداب كاش فكرك جوف كل ير ا يما لمى وف تافورعب
 اوت لق عربي نار ود كسك انس سيرف اع عبس حرس

 نر ازور بكا صون كتسسااوجزد كه رك دري ليسا ىف بسس .اروخاب نير سرق اع
 انانالغدم مال عنو اب ماسلا ىوعلا اهب وا ايكو ومال و انس سا تسرعو ىلا سلب

 ىو رك عؤش امد هل كى ايماككهقلامسددعإ نايس ايفر كس يئامد يل كس ىباهماكو تيصن ىك
 ا دودرهركن كك سإ]و صرد تل اذ لاعترسا ىف يك < ن ارى اعد

 ىلاروه نب عريمسلا وهو ماشلا كلم سأسو ب تكبر ب لصر جر بسلا جرم يو وعسم حرام

 هب َّىَللو كلم عيجلعئوتحاو مهالسلا ىبيلع عيوب هلت ١ ىلا تب نرح أمهنببب تن اكف نون ني عمو
 مالسلا ىيلع ىسومازأثو لعب لين ارسا ب ىف نون نيرعش و بالدم تناكو يلا علاو قربا بل نم ةّرغ
 نبءارعاب نب ملب هل لاقي لجرس ماشلا الب نم ءاقلبلا ىرق نم زمر قدب ن اكو ”ةيسيزلر شعاع
 ملف مثالسلا يلع نون نب عشوب ىلع اعلا ىلع مموف مله ةوعرلا باارتتسمن اكو مهبيسو نب. ونس
 ركسحوخءاسنلا نم اس يااوزربي نا قيلاعلا كولم ضعب ىلعرماشنأذ ىرع وجو كلاذ هل تأت
 ّنإليقِاَفلا زوعبسههنم كايف نوعاطلارحجيؤ مقوف ءاسنلارلا ليتارعساونب ىااوحّمسَتد اول عفف عشوي

 - هو

 2-هتانعس



 لالالا مو

 لق ثم1ج ةيبلحلل قريسلا ىف لاق - ىجتنا انيسزبرشعو 3تام نباوهو ضب مالسلا ىيلععشوب,
 | كأ السلا ىيلع فسوب ن وعرف سيلولا نب ناي ىلا مثنمو مالسلا ىيلع ىموم نوف نيل اعلا نمنا

 . يقل جلس ن يلمس اكمال لع رون نب مماسس انوي زول نب نيك يب هتسارف حا نم
 .ةارؤنلا ف ازك ولك, ىر ووش ممر صرإ سر ذو ال مر رشا ١١ . كن حب عراب لش عون يماس
 ةما ةفلاعلازمر نلعا نبا لاق  سراف ( ممر ناصر وسد قيل اسر رعسكا . مخ كرام ضوالرعكب
 صم نشارفو ماشا ةريزعو نوبن اهنكلا نم /ءافظ جطمولبو نازهونبو فل ونب وهن مساج
 ةياوتبو قرشلا ىلا هن سواح سرماذو ةّيبرعلاب نوماكنب مسأجو ميماو نبل اعلأو مسط تناك

 نيب نبح نا نيا نير نع ناخ نسح نيارص باول الم نالجتلا ”ةطقل فو كس ساغلاب

 . ا دةالللو نمهما

 يقاوذلاب لوري شو برع شل هرماب بع شلال اكون اجا ديسزذ اكتساب سا
 .ضعوردانف لئابق ل ورئاب وسير عووم للاعب هربا, بيعروا لوو وبوم تاكا يبق برع
 | ةبِمرسُأ اهيف اوسساو تدعارفلاة رم رصم اوحتف انيس ةريرج ىلي[عز اجل لاش لها مهتلقلاملا
 خذو قنرط نم اهو اجدالبملا لبق 1 .- - ىلا 271م ظنس نمى تبن ىيصمىفالفل أعلا لو داما
 اوكلمو اهكولم ىلع اوبثو ةصرغلا مل تفس ماهيذ مه ىرثكواهببااوم اقافرجتالارحبلاو ا سينوسلا
 نكت - ليلا لق 14 ”نس ىلا هضارعب ركحو سيظالس هكولم لدا ناكورهنو >2البلا

 اوأشنأ وا ذانغاو لئانف بررعلا قرب دب ىف اوق نفت مه جطو مهي ليا نم كلملا عوازتن | نمنوثرصملا
 امذاضياو "5م +: ىرجو نيرغل ثرراعلا ةما د فانك بررعلا ةربزجرم اسوز اجيلو نملا لاكوذ
 مناف ةقلاعلا محن عرصم نقنم سم ! سهع ىف نوّرمصملا بيرعلا جالب تيزغىخلا مالا ملدا .للقو
 أ داليملا ليف ٠ .. ةنسوحخ ءاندرس قريزجط ساو ىلا مهرس اطرمصم نم مهجرخأ نأ لعب

 ماس نءددال نب قيل اك هو . قلم ملحن رظباس نإ اببميمشوو كفك ارجوك ب عر ابرق

 لاوتسا ظفنري هي كل برع ءايدقر كنب قبلا عاب قلاب بن يتيرع . بسظو يم اناكم السليل وفن
 نأ كي

 لهجة قلاعلا طفل لصاو لتتك سوم 2 رركراكلا ت.تءابررص رولي نين نسجل وا
 ثرجاهييلاهثوا ”ةبظعلا تامجإبنطاوم تناك يب رع ليبق مسا نم دوت مزن انرظن ىف بلاغلاو
 مم ظفل نهلا اهبلا تاضاخ  كولاموا نيل ام نوُيمبأبلا اهيل قا وتلا لوق ىلع ئببل اعلا كاك
 للع ةوقلطا مث .ةدتملاعوا قبلاغبرعلا لافف ”قولام ع ”دا "قيلام مع اولاقف تممالاوا بمعشلا ىا



 لالالا مومم

 ها
 هوا قرر صمروا ىكرب قارعة ءابرق برع جن قل معي جسد وم هراشنا يس ليون اهب رقباس

 ىرركس تبع زيود ىرقل اعرب تمت 20 تك تداعى هرييتو ربو مهاد ايو نك

 ْ رصم ترموكك موو - ناو تولع لوا -لبث
 روا < هراعت ل وماشواب كنا . كتسموكل اس انما اًيرقت قلاع جلبرعرب قاع

 اكتمهولعر ور سا كقلاع وزن نوما 1220107 ساس مل لوم اًشسواب ١١ ضعبلا نع

 ىءانلارومتم اراب كبك نا تبي .ت.لاروكت لووابىوا ةبلباب تملود تمول ماث
 تدك كلاس مه »ف لوب اثيداب 09 ن وينال ينادي سس تسد واع كي ئ|ر ومب ثرط ْ

 كير وثنا . ف يطر وذل تاور عب كل اور: كس ليام تسدوكك جس ىف المكرينارلكتهاوو هب ك
 ى 8 تمور يورو لابد ل تاك لاس جرمب ل لوب اًسداب م

 رنا. بس يىلاوهاس م اناكسا انب هاشندابو كاي القاع هب سب رقل امك جر ابرق برع
 اوم هاشواب مولا دعب .اوبن هاشو اب اليلوهاس (نباكس ا هدعب ابكر ضبق نس مق شن ري قاع تلدراع

 تولع لا تكيو زن نيش تسلب هرم وري (يلار وه رحب تيلبوهجبس ورعب ناجل بما هرب

 ءاشسمواب محا
 اس مسا | لراوهاس

 رليلوهاس

 مولا
 نوصل

 لاروم

 انولياوسمن
 عروشلاا
 5 اينو ىف

 انوداص ىك

 انانيووسمت
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 لقانا ] "م

1 - 9 1 * 
 ماناداف تب اب تلا ى ع ترو ني عش كا ءارتأ هنداودحقبالف - ذعلا

 2 كر افطغنتس/ لبان اناكتسؤرو كلبا كيايكى رع ض# لوفي ءاهخن تسم اكتلافطع شر جس

 ساروا يكشف توك ره نب فلان نيدتيةر نيرعسا نمل ان تبوابجس ا دعب سسابم
 ل كى زع ريرب ا .اكليرع احح رليوك حتا حكر نسلم ناكر ج يك يمت ركب سابك

 لش حست بنانا ع. تك يكرر قم مافروطب كولو تدر كسا.
 0 اه ةزوعوتاطرعلب براثن ى رب

 سعت برعلا الب ىف اهلك ءانصالا ره تناكو سك يما سس 4 روم بيج

 نم اهي نس ناغطغاه بعت 3 واه سنع هل ةرجت ىزعلا تن اكووهناث كهل ”/ولجوزعهذدا حم
 هذد ا لوس سٌثَعِم مرعم اه سبخن>لهايد ئنخ تنءاكواهمظعت قيل رق كلداكو الر نإ ةصرص ىفد
 اشم ىللاخ ثعب ناكو أ نول تيما هده انرنلا عطقف سيل ولا نب نلاخ )مسجل ىردا لص
 ظ ل اككمرمحلا فك

 .ثيلاانّمحأ ام كيب َنعَسو كيبل كيبل ,هللا كيبل ىّرعلل كسشن نّمةليبلت تناكو
 وقري تا ٌقوف كل ذو ضاوسدل لاقي ”يماشلا >لذغ نم داب قزعلا تناكو  كلمرّبحملا فانك
 و توصلا ىيف نوعمس!وناكو نيب ى اان اهيلع سعسأ نب ملاطىنبف لإايمأ ”عستب ناتسبلا ىلا
 انك خاب نلاباه نع نوبيقئْيواهل نونهنو اه نسور اون اكو شرف سح مانصالا مظعا تناك
 الالم جنارلبلا ىف

 دك باز يمان تس ليسا .اهتايكر قمم شرط تا شتا رع نيبو
 ظ - ا ببن ان اخو زن كك

 اكتسب اياكل وتو نب اياكتسرو اباحت مانا تسب ىرعر لس تاز اكرر انتل ا لسا

 هبتكم مرح مرح دلوح ناكو ىِّرعلا مثص ىيش ندوه تبب ىزعلل ناك ينا هاا ىزلا هلم - امم ان

 لا ضر 3 لصف ب انكىف ىلع دارج قتكسللا لاق اذك.اهنوُس نفي سانلا ناكت مس ثالثوا قرم

 ظ  ادكما» ج مالسالا لش

 اهكذ ترزق ب. تساتكسو حر صقل يؤ رسردنم هزاز اس 2 تعرظتؤت[ عشيق ظ
 توابع باول .اخن ور داطقو ان سيب تافو ضرع يما نب ىهاعلا نتءدبعس جاوب لي لير قدك جس
 اكرر يمك.م بس وطخدج لوب ارور تس ادراة سا ىو ىكضسور تس ساروا يسع

 اسئروا ىو ىلسي سا كس بداولا لور كرت شتم تسد يجب ىرع فرد عإ كدت



 لقلاولا م8 وب

 اا ةفيلخ ىلّن ا ٌثلع نال“ -ىجاونإ لاقف كتومل ك تهت داع تل طرتثاكو كلججل كزابح فت لعام

 تت انلف ةلخ نطبب تاأرمم ثالث أت ٌةناطيش ىّرعلا تنءاكل اق اههح دا ىضرم سان! نحو

 دعا تارمد ثالث جت تلف ةظغرطب تما ل لاقف ليلولا نين لاخ مكب كم رالسلا ىيبع ىلا
 اهرضعن اهاتاذ يناثلا ضع اذ لاقاللات ؟ اعيش تإ مله لاق هيلا داعابرذ اه ضعف ًاهاتاف ىلوالا
 دشاوافعش رشفان يس نكيوهاذاذاهانأف تشلاثلا ضع اذ لاق اكل ؟ اًميش تبن له لأق ميلا دأع ادلذ
 هس للاخ لاقن ام واس ىاسلا حن :ةئتداهقلَخو اهبارتاب ترص اهقتاع ىلع اهبل

 كئافانت ندا ثيبآ سى ] . . تتاح شالك ئاكزغاب
 - ريجعم ا ىلانك - نداسلا نيب :لتشووجتلا ضع م ليج ها ذاذ اهسأ سَنْلَفف اهب رض

 ليكتلاراذن ملال ولت
 بيعلا -ملؤا (فاشلا يل مِيليو



 عشا سلا رت
 ماشي ىئسنعرشلا ىلا كفو لسشسو

 / يسر: كلاب لسا
 تا رسال
 صقل وقال بأ ترا

 بسب نامت
 وو كس توشك ريس نبا وا حربا اوقم

 را اب ابلاضيفل
 رئلارر جائر انشلاولا جت
 عشا ىلا يقلاورازبترت
 ىلا ىراضيب شان قاا رد
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 م ل م و سس ع وس سوس م و و ع ا سس وم وس سس و و يسوس ا يوم وسو مووس ور حسو وعم جو
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 ٠ نيريئدي طاراصقومتالريقاوراومكل وقإ
 نيريئكشاب
 سمالا هذه وكف ل بتول ام يت

 روش قرص كولا
 مالقيت

 فقالا
 31-2 واكرافلو بغل
 مبسعروم المال ايمرد كسيفو تشن 2

 ريثما ثم كلبي
 رصقال قبس لب نإ

4 

 م

 دا
 .ه

 رع

14 

 م

 وم

 م

 م,

 وه 2١ تلصلالإ دسار

 نزلا أل هر اصنروم انساك ايفسولاو ربما
 اه رصق بمرور ساب ع

 ها ده اننا لايلول كل وده والوروأج ريس

 / رشا رجا مامات

 4 طق لوم دسبلا
 5 هقواص سفر لسا كسب
 ةلاراسالس وو دوبل يمس انيك ماا

 1 كيسي و اع رصقا

 ارامل ساطي زنبق
 1 شط بر

 1 ل لا انس ترث
 م وتقر بإ ريو و

 ميرس 7 هسا بيرت

 ا تلا كرايم بارت
 م صقل ابقتسا كسلا
 4 ليهلإ كبا جت

 مما ملاك طييطولام اا بكرت
 ب رلذا لس و/ ىلا كسبنا

 59 كبر وبفارق
 م | 2 رصقالابس 1 (باررال| تس اضقرمع

 ب رم

 مه طق سدا كلذ

 مل | ١ سيداكطيطولا ورا كبك
 م٠ | ابك وأ يش سس ا كسكس ثيداما ل 7”



 لوي هديك تسلاء تافو بلآ

 وارغب الئبامد هود لاعت شايب
 قرص ارق رت
 تلا بعسولولا ماركت
 اننا سيطبطوا ل تلال إب قالو ا

 انما لسلك يطور وابل
 صلاه سووا ن مراد كيش كورإ

6 
 رصق ولا الروب يتط كسبلا
 ياك كرش يبا شيع
 رعتلاى ل ىراصلا بويول بكرت

 نس كابور هتان سر ذإ طم
 تكرر لقول |

 عشا لو رولا
 مصابا فام لسجل
 ريدر /نارواتاشإت ارو رسولا لوك ثحب

 راش ابر
 نيكو انساك ثلا سن[ ظ سل مالم

 لابرعاش جير توب طيطاربرت
 لابرعاش بسوار
 ماكر والم ابكت

 ] //مالاتسرين الاعتذار سب

 نة صفا رودي كسلا

 لقاراوجلا ظ

 رصق بيا ثا“ لبابا
 تلا كر بدبس رريعسر

 رصقاس أ دسإ ثمر عت
 كر باس ريضأإ ريو تمس
 ْ تينا ابو بايتس
 ىإ بيارات
 مارك ريلاعلاول يت
 رجرتال ىل امك لي وو ريل اعلاولا

 نورازب هرافا رام ءليقسارف

 ارشادات
 رعشاون بسب أره
 بيق سوم شيلدوكاد كو
 عاش عرافرلا ناد جرت

 لاك ىو ى راف لوبا كمت |
 مصققاه سو رزاق يرعشاك كوبا

 ب 27 مث

 ريما تاك يدا, كس لدالإ يبت
 سعر شلال قل يور سن ارت

 ادعاء ال ولان اب اوبك لاوس ضف
 نيود رتارلب#

 نيقفانلاس يقر ىلإ نر لاربع
 لولب ولا نرشلابك بيك بيب
 نيك رااورشىدلباذيت

 رالعلا ب رو راف

 بساطما/دبع زن ينج ثيدع
 إ ركل لووار ود كس وركولا



 رعاشداؤوولا برت
 رثك لا /ووعس عساكر

 .ةبساب ايوان رت ايات
 اع لاونل سابك با برت
 رصقا/ سنرد يفس تقول

 امنع شاور يا
 رشلا كر ىو ير
 را جرت و نس وشوزولا

 رصقا د ل: هيلز طولا سفرا
 بيج صقاتدابش قوصيزولا
 رأت

 ب! (موشلرع ]بارا ل ديس قر وعسير
 مائاك هلو لالا يلع زل
 اقرلادالم هايل ابا رز[ رش نيب
 ها بريس تماس وجور
 4 كباياجويكقاطاكس با ماش يسر ناب
 0 عشا للبيت
 هه | صقاينرلوازارلورن ل «قلسرد اثنا

 /| ااراو زارة تنمو
 / وشلل لامار شبر
 داشدإ ماطور فارصاتسخير برت
 نينا سا كسرصا تب
 متقن ياسسإ كمل بيل لص اعخب
 ريل شلاة كر ىواضرترسالع ري
 رئءر لا ىكراصلاس كوب تب ارت

 2 7-5 كبار يبا# بدو يو

 مق بس

 لفالازجلا

 كادر ووك بان رت
 كلة ركوب سوما

 رص اكت األ ل بات ماا

 تسكب سروتو

 قت. قلنا روإءاثررت ربك
 ردرتلاو ير كلاليك رباب درت
 كلا رم رياج جرت

 روشان يرمز
 انعدام ىلا تسبليبجدجرت
 ابنع اوراس تنب لك رت

 رددتلا ف اسلا ع رعج
 ابد كسكس لروشا لى /ول يلا
 تااسؤووز 2 باروا ار يرصلرس 74

 رنات العد وأو انزع

 تيدر صناع ث هيتف
 مثلا ى ريع بكرت
 ماقارإب ل بول
 ثعشلاىدرعاشلان اضم
 كل وزب اصل ةيسطافثاري
 ] رورو ىف الرئاع ديت
 رضابللا "تامل ايرولكس شو

 تلاد ىراق زك جر

 ظ ثارت ات زق تحير و زمتا يول ما
 باباس ارو ينته جار وزعتر

 ناار خوراقبت



 رخو و

 صبيا تقل يلامس اس ل يشار

 / 2 هسا

 9 رابط

 قرع ردصيفا # سسا كابر يك

 9 رصقاشث يدم( طايّصال كلغ
 ود | كورال سورا كورت ةرقنو وار تاغ
 1 رع وار رلاغ نيد البكر

070 9 
 44 فود تلا كييك ارو توءل بل

 4 ىداورافولا قرود

 4 هي لرباورخسإ با
 1 رسعشا قرع افررجرت
 | #0 اًشربول و

 م لإ اوس ربو
 م واكس س اوراق” ع رور جرت

 ل واكس ءا وراق لور جر

 . راسب
 1 تلبابرمول بشروني بكت

 سا سس لرب
 0 رسدشلا ول صاقو ىلا دعست
 .ه ىو وسير هر
 7 وئاسالا لاسأو روس

 |. علال راف ارلسبكرت

 م رمق بيك« داش راف ناس
 رول نيدو نب 1 ىرنإ داس ال و ءاوررلاولا

 /.4 رويل مال

 لفالازجلا

 ١. |رراطارببسرا كلام ضف تول باك الس
 عدلا عرار
 اممالاو واب شايع زربعش راق جرت
 . لازم و ارا ايت قاب

 | يناشد الابرت

 مدافن تبب دس ناشر تسوق

 عيضن و يكققديذاًملع بلط نم لو ابمأ
 ور ظعاومو لاا ور وا ودسعلا قيقد
 رشا لبس واسّب اب
 نيب دار اباكرو كلارا هر

 عروق لورواث الا
 بسن ادم ام
 هيرب وطماسلسوا تنازع

 شوللاى ل بسيرص ب

 ىلر عار كسور تيب ابك
 تررصقالٌسيبب#
 ىوسوإ لص قرارت
 اعلا كريز تبرعابض يت

 شاد با لاقرب
 راش هوا ءاقفر ست كتب
 قامتلرب
 لعادل وانس لاساعواتسولا
 ركلات ىلا سوو ال يت

 لاوقارواّضقر ناب لزو ىك سس ووال
 دعشلا هدد اور لاربع بيرت

 علا لورق يورك
 مالسليلمىئروزشلام رت
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 | دعا سابع رت
 رعت ىن ثنوكي ب وكر /دبع كرت

 عشا شكر شلاببع بيرت
 عشار بكرت
 معشر
 ةمالسايإ ىتسبأاستو سايب وروس

 لارف بلطامر
 رصقا/ت دارس لأ
 تجر رق وان ينور باستا
 دعا ناسا نابي
 رثعشلاو د روك وركب

 علا راجت

 ليف كت سا ابرك اها الرابع

 كرر سلبا كلو امس
 نفر شبل دول رو اعس سستم دارش بأ
 رصف الس ارو لاوسروا سوال كس

 بلاط ةيفابلا َةُسْفلا هلتتترامع يو ير

 طع لاوهب_رتل جر

 2 رمهقارلا

 زوداويووعس اني زرت
 فول او ساس كيبزوردرتا

 رز /لظف ام درت
 ردا عر ناهي

 لفالازجلا

 ضب
 قانع جز
 راب شو عى راق جرت

 كارز تلات ركك حر
 ردا تلا حرابر ىلا نيس اطع رب

 ترق الرع

 ثعشلائر ل مخ ب لايت
 7-1 ا مااا

 كس ده نشرب كرما
 نوادر

 ههنا كر اابعولا تسلب ويشود كركأم
 هيتاشي زفم
 مر لب زعل رووعسربا عزم و14 تأ كسب

 /مزس | ١ ل دكا ووعسم إى ربلاك فص
 0 ماتت لركوب

 م ١ اص راياتاب ساجر

 مه تلا راف زولاف لسع جز

 | كاكرىدار وراق اوك با يت

 يزإ 2
 0 يرض لابك ورك رت

 م ايكو ريمي رايب اك رس
 م | ءاتاوروقاو لي/#وممشا لتقاساايك

 8 ربظو ان بدس#رب كلا و

 0/١ ل لو ارو شو كوررببذدي

 رلاتما#ك واعشو توسل

 معقد تال يرحب لاجج سور
 رضق لست رار 9 يا واعر



 عقاد يش/ ل ور ر وا تلراد رلى و

 رول وامذ لوب ابرك بب
 اند لد سابب سي كلام ى لك
 ابلا# لم لتلارع ىبن ب سراب كافش تا
 كراش
 اير ا

 راسا ب كامو ترلوش

 اننا رانا يصق تاس لاو كيفما
 هبسب/ ك2 /-تاباعءاضقو تالش ور

7 

 شارو ران دانق يت
 تار بارا بعكر رت

 ٌاصنو لوقا دبس
 شلات 0/ دبس
 ويت |ىراقلا لاك

 وار رادو غتر والاكل لكك ورإ
 وا راك لاغلب ثيل
7 
 اما لت قول ثماف ق انو ري مق

 شار اا

 رض م سون سلو كلاس ورإ و9 ماا

 يقبل ب عام قع كس ماا لاو كثار
 لك وباتكل رك ماا ني كت داتا فاش ما

 إيما ساس 4و0

2 

 لفالاولا

 ثلا راريلن رب لتس
 رثعلا راع ريك
 الن طلوزنت و تس سراصتاراه نام
 ظ انت ايلوإ أ قس عع
 ايو ل اعمل سئل دس سوك

 تار ىتلابتياه رت

 رالواووللو السا 5200 هن ل اعنا

 ستكر زووال واللا

 تك راي ياسر بر
 يعور تفو قي لوناشا ند تساي
 رضا
 وم
 شادر فلا مارت

 رك اص اير الكبس سا كلاما
 2 رشف شرع تاي هسا 1

 5 طيري ثيبكسورلا الاسوار
 انركىرواال 2س تذل بألا ما

 : تاور سلا مالى ضييطولا ما

 دلال للسير
 تلاد تبا قوم ربيت
 شار يرش زرت
 تار ىلا اد اقرت

 مو لذ ماوبشوإإك كس سكس فا

 ا
 رصف ب يبا وسب قاو كرو اعسرو/ل او

 وج كديلط بت
 ان سس ّقدائروا سس يلو

| 

01 
| 

|] 

00 

0 

0 
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 ظ رام نبا وارى راقماهشب رت

 هك ةرسئغيف كراش
 رار وتباع شاول دج
 رصب لا 11 كباللع

 يس مم ىو 6 م

 تر اقرزيتدداز سس ول

 ريق بيج الوم للواجج»ا تؤلف
 ني بسسس اك تمول لسا

 الر ل يإ جرت
 ليضأ ل يإ لق
 ري هر م
 ورم مالسلاريلع مذا يلين لس
 رشادر سائكراق بوقت
 ا ارزاغوك |زاغا بأ
 نإ تس لب تير يعشلاو لوب كسلا
 سك جو رلاد ياو بآكقافلا بيج

 نير اسمو |

 "وا ىراق كابل بيت
 كلر او هسفاسرباسكروا كب
 رصقا/ن ومارد م

 لاى ايب كس شاناوج

 ردسا أي
 كساب تنصت يطا سرا تك

 صاصب يك شارو/ل با نايب
 رياد باك اب
 فوقك ايب

 كتّبصو يك سدسإ د ضجتل راهشإو رو

 رطل ك إب

 مدرع

 رمادا

1 

1 

 را[

 رم“ |

 ارموع

 رس

 م6

 م4

2 

2 

0 

 ماب

 ا

4 

 م

6596| 

 م

 ىف
 أ ٠

ْ94/ 

 لقاراوجلا

0/7 
 راك ايب

 صقر تعا عاكوإ نير عب |
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 لإ عررد لرع تسايسو اضق ب اوأ ب

 كسول صن اكس! تسع
 لعب نايم

 مدر/ك ايت
 يي[ ادنبا كره م وزنة راس وار كك

 كاي اك تعسو لن اروا وكب

 بور س بس صريلس

 كاب مم

 كايباك تؤرروات داك 1

 سي لورإرد نيس ابن تسد

7# 0 0 
 تاللرورل لئن سحرك راسا أ

 لت ولر بأ اللد ادبا كما يلع

 ] ليشاريبأ
 قافثاا يرانا بسد تذل
 سيت سكس ثيداعا لم لسايلن أ
 عر بيك رشلال ضف لشئ خرم
 كثاطابش ا تعيس /

 راج كس شُث تويطالساكل وراي وراي
 السار نيتاورس
 قب ياسو ياس بع
 رص السا كس ءاروارص ريم

 مه | صقل سر افم كسرت ب برع باطلا بع

 دو 22 كركوك تعإرب

 م

 م

 مء



 لفل سما

 م مالك فاضا رض اسب مم راسو لاو

 هيسؤوشر يرام تال اتق تسري مصرس | - تيل يبقي اب
 7 نيا | مبا انثى وكل امرولا
 ملأ و ثداسا تتيودرب هورمو اص افص كاي مل مبسم ايب

 مالكم | ٠٠ د1 كلبصت أ مس رار ريدم مع

 ما حرر صقل لاو فاسا || ممورع راج ورع ايبو رس وروازاج نكايب

 2 روك كى لايب مب( تبسة سموشاريتلباك دنس لع "مك كاي

 م1 افي لاغ تسلا ءابلداو# تقوى لراج 4ك 200 نون ذاف كريرع

 م فعال ديلب نايب ..|| مدد ةبسايثا( لو ا ىرتلا مرو

 4 نوثاطوابب || ممو مساك اولد لاقت كأيب

 راس كس دش, يب نزوكا البصق مابا بس (تعييابكس ا

 4 سيو نوناطلا |رمو أ - ليصقت/روم ميو هواط كراقوارسام
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 : اساس, وفات سقم قإ كب /,ق ناز و وبوم

 رشلا فيض نعو كر قلاع صم بع

 , 4زكدلاي ءاماهسر دس ريل ئدلو تسوي يتابع
 لاول سسكس تم ىزع قالب ورسم
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 ىاثلاوجلا

 ىاثلا ءدحجلا

 ايس ا اير ايل اس شع رهان

 بحط و موم تسال قنا( يرينا عوضوم تسرك سيار يضق فل .ببولا
 ريتاقبلن ييرعل بشك قنا كر نر عبس تس برت ا بعل مادق زعم
 ابر يلاقي كرم لكك. مف درظظ اس[ طرحات ر اصيل ير يرعتن
 نيووتو ينتسب يلف تكبر ا.بساوب 70ج طنز ليهو لابب ال راقبل

 < يب( لاطن بسن لس ا/ن ا هس نامل يطحن ب يس يراه بيع ينام
 - لإن اطحنوالوا سسراس نين | ادار نيك لبا - سس ني كسب ن طر لص اك دن ل
 ةرابر عة ضنك ديلان تيل ووسلديليااا..ح نسودس كير ذب

 ا !ت اال ى ستان اس باب اهلكليبك كدا البن انعدالو ايتام

 ْ . شيرت وم ةيزاج او شيقل اقق كرد اء السل ىلا
 بآل ريئاطخد دنع ودقسوو ى تانك ع ذر و فعلا

 "اعود وو داو اثر يباله لو ا .مهق دو لربك بكر الوب
 0 ايم اب بعل يرؤو هوجو سليل انهو ميناطحن لو 27 و .ج لع او لير لسمو

 رتل ت لاكن امو ناطخ ل مرات بال جس سيزر اب فرع لوكس لوم و نا - لاذع ب

 ايتو راء سل اقدإلا برو م ذر اة ض لكك بع وا بعدي
01 

 نادت هس يمال لد اس نر وز لوا تن كي لس سلطان رف نيران بع
 هازياؤاك هايل ف بأس بدر نبصوع نبدا وذ داعاماف - م تور فاعلا 1 كا ءءاصلللالإ لك
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 ناثلاوجلا 3
 هن ريف ولدا واكو ماكل يلعب بس نب عار قرف جكماو ماكل ءيلعا ده معلا السان لولا نكن اًمحالا

 (ةلع الارلاانلبد دلال عت مهيؤأض ماد دقات هذ ددج ٌجطاماو ماك !رمًكاس ماغأ غلا
 مهضعلو ور أب مضعب ل السلا ىيلع ون نب مآس نب مثرس نب دوال ب قيلت ؟وهذ قلع اهوخا ماو ٠

 و سرمأذ ثلولس منمو قرأ بلل م رصم ننعإف مغمو ددلبلا ىفاوُدَت ما يقلاهلاف نقلا عيله عج ماشلاب
 يسرك ليف 2 امئيرلصروا يا نا بانك ا  ظلثم :بيتق نبال راعملاو انك ناسارخل ها
 0 ظ . تاز

 نيدلا .ثرومشم نيب هك حس ليفلا مالو عسل نوعفو يااربا نوكذو قم نويت. ٠
 تنعاطلا ب كلوب مود ص رحلا بانك با لكم ف وثم وان بربع نر خام سراب ك
 أيل ] نيرب أع نيرعلب نب قييلمت ن.عيزت نب ليبعلا نب ناولع نب لشنالا نب ن انس ملوا فن ةشالث هو

 مالسلاو ةالصلا,يلع ميهاربا نوعرف هو س ابعل با ىنكنو مالسلا ىلع جون نب ماس نب خول نب

 - مالسلا يرلع فسوي نوتيفوهو علب نب قبل نب جنب ناس أذ نب ثيل نب سيلولا نبناّيىلا ىلاثلاو
 نع هدو علب نب قبل نن.نب نار أف نب, ةداولهلا نب نوها ىلا نب بعصم نب ديلولا ثلاشلاو
 هاير ةوماو مالسلا جياع ىلموم نوكيذ نج فسوب ن وعرف ناك( لبق معلا لق قالسلا يبلع ىلنوم
 وكلب يل انيستا حرط سا سس تما هيو ريو ءامسار اتعاب لي لاق رابجقرتجو ثراعم - ىتنا
 طابضنا از وقر كئوبكه» بساتاوإباب تالا سيردق ليت الرصفت عبو بن كر يعرق مارق ا نا
 - ليرد رغم ليام لخارسا ترانا تعاو سا سر ئكدلصبي تسلا

 نبال ثدراعم ا 9 صا عيىووعسللا ب رزلا نيورهو ٠١٠ صا حر .ىرط خرران لوب ظحازم
 روب ص ريق

 سانا رمراذ ضرماب لون مالسلا ىيلع تون نا: ماس نب مرسا نا دوالإب ميم اوههف مما ماو
 برعلاو ميرو يب مَ] كءايببالا و ثيرم عملا ىف نسييتنق نإ لاق مث ميما للو نمرمهلكسيرغلا
 ريكا خيرات ىف ىربطلا ءامثالا لأق - أ مثلسلا ىيلع قون نبءاس نو نماهث مازن و اهتنماهلك
 ولا قون نءاح ناو مّملاو سرءافو بررعلاولا قون نب ماس نإ لوقب”هّيذم نب هو نعام جي
 . موجأمو جرجأيو كرتلاوبإ مالسلا بلع توف نب ثنداب ناو نا دوسسلا

 اج نومي ا مزنم ناعل هاو كربلا لها ناو رخو مساج ىخب لاوحا ىف ىربطلا لاق
 ف ذواكتب ميما ونب تاكو قصرالا ونب رطمونبو ناز نب لعسو تهون مغمثني ملا ةكاساون اكو

 ولاص| ”ييصعم نم ةيقي لجووز عددا نم مهباص اذ تاع لم لمرلا ضرب سابو لها سون نب ماس



 ناثلاوجلا )"

 ربو سانسنلا لاوعا ضعب انقر لقو ثلقد سانسلا مر لآفي نينلا مهو نقب م.نم تيقبو اوككمن
 مثالا وعاموف مههاجو ميماو نيل لاو مسط تماتف ؛ممجرف باتكلا انه ىف ناوببلل لصن نم بزعم اقنع
 ه'ئسرافلا نأسللا اهب نومك سرس اذ داليب قوملا لها نم سرسأ تمءاكو ىل ,عدلاسل بلع اولبجى للا
 - ىربطلا عورات ىلاد

 مم اسف ايو ماع ماس يش الث جون نو لاق !ميلع ءلب لجوجل نع ب لنج نب ازرهس نحو
 وة الث مالسلا يلع جز سلو لوقي بّيسملا نير يعس نعد - مؤلاوب) ثطايو ظزلاولا ماحو برعلاولا

 ثن (ب للٌووٌريخ اوه لكؤو مهلاو س سافو ببعلا ماس للوف ثايو ءاحو مأس ٌيشنالث ٍحاو لكُل
 سربلاو نادوسلاو طبقلا اح لوو ريخ كوه نم نحاو ىف سيل و جرجامو جوجأيو ةبلاغصلاو كربلا
 تسل وأل امو, وفد تيساورروا < تاسيس رنج ب قرم تاور عرف مصورون تسمو
 - تس تسياور 21

 ناس بارك يكلاوسل الطول كس و انج سان اديب لاوس تيري لامي. لاوس
 . لاس لسكس لتس سر الثوالو ا كم السلايلع وأ ا تسسلنبو

 لبا1صسانؤبب للعم سس تاياور صح نوفل تاياور سلس لس اكلسا باوجب

 "رأت ف ىربطلا مامالا ىنح حان امسا نبا لاق لب مالسلايلع حرف نيم اهدالوا نانو كانتسكي
 لحاوسلا لهاو نثسلاو نشهلاو ناثو ةشبلو نبونلا مالسلا يبلع جول نب ماح للو نمو كمر ج

 ظ - برغملاو قرشللا ف
 ب اركذف حوف نيم اس نس اكبيعوب جس ىو زج اراه لسان ولحس تاياور صبروا

 كيون ٌىسوماي كلنا السلا يلع ىسوم ىلا دّذدا ىوأ لاق امنع دّند| ىض لس سابع نبا نع ةدانسابر برج

 نم سشسل او نتهلاو طبنلا و بيرعلاو سايع نبا لاقو جون كب ماس لَو نم لاعلا ل هاو ةربزتجل لهاو
 لاي سس رسروا انفم ا ج كلولملاو مالا رات فرج نبارك ذأم ىقتنا مالسلا يبلع حول ن.مأس نلو

 ليل فاو نانتسيصلودعرسو بسإ يبت انك لبا بال
 دعم اف لإ مالسلللب ىف نب ثف والو نسم د نسل وتكسب برو

 26 ام نب نيو الو ار نسسو راسو رشبعروا ماع نب شوو مام بن لو ماع نطو دك كب
 91م البلا سانأ ىف ىنبوزقلا لاق ئرطلا ئعراتى زك سماع نطوقدالوادنسو د نسل س تياور
  ىابنا مالسلا هيلع ون نب ءاح نب نطقي سريقوت نلو نم نوح ناكر شهلا وسنسلاااولأذ

 كسالا مك. بس ثنإب ار 20200172 < ماعزعاب اكرر لوا .كسوب لاق نري

 رو



 ناثلاوزبا م

 دهس ترسو بجوهانوت ماسر لوا كساب كسور ماعررالوا ابشن( والو ا هل ل ؤنشم
 تايضف ب ردا كس سامو كر انبا ناركوب بيرق بيع م عرط سالي سألوا

 تباشر ع اب انوبرتبييرقإب بسيف الك اننا - لي ىدرع لئاطف كس نا شا ثيسداعا عفر برس

 لبو اا بف بوو ريغ اهوترت بيرق سس مالساو ةالصلاريللى بر كح رس اين
 ظ 5 ظ ئ اسم كرو

 و بيرق لضم ”تاملب وشل تاولصّنس ل سرور اا لك نيو لس ىئاس تلا
 نياريغلاق .بس تاعسوطيروا .ًافناانمد قات لسا ىفاسم إبلا ايبا لكوريك سي اب
 كرام[ وك ناب ثمن ايلاعدو ةرذو نملسرل اورأربنالا نوك ناين اسلاع داحو نا نير عملا نم ناس |

 1  اكررلو نم

 نءربعس كاسب يئس لاو لل تدءاهبو لسولاو تاكو وين كل نوم اس ايبا
 هألوا ف الب تس تسع اجى او تلو ئيوالوا لكم اسكس انو تس ا تس تياوز هرو لتشمل

 - يس تلع اجيلاو رش اًمعاشفإ
 ثاببروا كس لوب انبآو ناوخإ كس طبقور يربو ناووسو لد شوب لش ىعاع اسمان

 ايطار انا للة مل بج وصخ .عس ليأتي دع ابو تملرب ب دوه تسراعب
 ٌنَِح سستسإاور ضباب سىباسلا ىيانوم ل شلا فاي رينو ساس ماكل تعرفو
 - نيشفإ الرا

 راب ح لويهور كبيرعةتسابيوا مكانبا كل ويمر ني وب لشلا قش ءامداس

 لانس مالسا ل ئردا لاسر نر ل مالس ار شيبت ور سليب تاب كى لوكيل
 . ب

 كس سوب بيرقككن يو كيو رامز سور /س وب في وت سكودا ثنا ابا
 6اقو لور لبا ربلاقص كرفان يبرود كارو ووتوم رع ح كرفس رانك قليل
 شر ةبرقررما انور يراد ملط غيرنا باص ب عرتصاك جس لاو كبس ريغ نيم
 ظ ٠ - هس وو فيلكه لسير اع

 صا ضعوا لس لوبن مورس تايون صان ضع تير وص كهل وب, لسنا ضب .اًنهاغ
 شفا والواح تيياور هر, كب تسلا ايديك ل ورشا لمن ام كافور شكرن

 د
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 ] كساس حر كلي سر امم نلتو تلبارقر روا تسال تسب م انوريلا بولسم

 ءانبا كن اروا كس لوب ساو تس توب أو عروجأب لس ىياتسل اكن وبي للا فاي سام
 بلقو حار ناموس لسكس لوا هس, يشك ردا ل شسف ( انوا روبأرو ترج ايلول كك كور
ْ - - 

 وز امورب ىىبردقلال سيب السلارلع رف مليا ترروص كسب لش ىئاع اشم
 ئ تارا بكت ! بار طخ وردا دكو تب ام سر وأ سس هرطخال ليو ساب ليت

 مالنا تاه ضإو ماسرالوادو لق ثور اهدرب وكم اعو الواروا مام سم اال ل سلم

 رفا نلابها تما ررروا سئ قاد صماكا اين كم السل عوفر و لس ىعاس كرك عطس هدير
 0 : بر كراس

 يرو ورعان عش وسا مهل كو أحل و لاق ىيب| نعزاطع نا نع عيب سن رهض طوس

 رهلسلا يبلع قو اعدو لاق ىعشلا نسح ىجبولا نسح كأس للود نينييلا ريذص ىجولا مظعّلك

 مالا قرأت فانك ,مهو لصتسا ماس لو يل و قلام ثح وهن اذأ ةرزو نعش نكي“ ماح ىلع
 ' انكم 5

 لي نلا سيمنس او تيل اكتر وا ل اكلات ض جن كسواادا لم اع كسي كامري ىلا
 اكوا ذداوسلا كل ذ نا ثا هرنلا لهارمعزبو قاض نبا لاذ . اكرر ل تيروصرو ا سكون اكاعوري سا
 ٍ رعنع فشكتاف مأت مالسلا,رلع اًحون كا كلذو ماحرنبإ ىلع ٌعنأهاعدرتوعد نعالا نكي مماح

 اعتصام عت نم ٌبَهاىلذ ىَت سوعاي ماو ايون اهيع يقل ف ثذايو ماس اها وأهطخت وف ماحاهإ
 كيكبو ماس ىف نبع هدا كلرمابُي لأقو متونحل يبت نونوكي ماح نب ناعدك نوعلم لافف ثذايو مأسو
 ف اهكذامىهتنا مم اربح هاح نوكيو ماس نكاسم ىف لو ثضأي هدا ضرفيو ميت لبخ ماح
 للم ”ةبيتتق نال فراعلل) تال ذ لشمو - اظلم جمالا خرا ناععا

 اوبس س لقملا تيبب تذاط مالسلا هيلع جونل ةقنيبفسلا نإ 1ه5)20 نويعلا ناشا لاق

 منا قينعلا تيبلاب نيوطت ىهو ةنييفسلا لهال لأق مالسلا ميلع مون نا ىوسو - هدا تيب, تفاطو
 || طوي لت اماحارلو نا مكزيوازحب اح ءايضلازدبو مب لعجو ةأرما الحا شقالمتدب لوحو هدا رعف

 نا و سلاوباوهو وس ال و ءاججل هداك ١ ىف ةراعد لن! باجاف كببنب نول هند دوسي ناب هيلع اعدف تجوز

 كب ق الصم كامو رص روك ل مالا يلع وف مرا تيروص كفو لضأ ىئار رعى رداع
 تجلت اا تن هامور اوف ركيدر وا برص انمرشلب نس كباقم ماعد الو | بائاشتسد ايقردا

0 
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 1 و 7 ا روزبو هس تو ايس ارب هس هد يروا 0 2

 ريا لوب نير ع 1س اب نسب حرص لسا انتا يرون لسا قام شكلا

 ا ا تسرد م2 لوبرشا تسب كايت رطل اي شم كرييرقرارعام ردا اكول بأ 7 لس نو ارامم كر فيرس

 ] ريل انياوكم مكر ااوا لاب مام لش وثب نم اسلي نز 1 كل نوفر

 دؤهر اق ربرجن با لاق تورس لاء طا رصد اصدار كس ملك رع احضار لراينص ا نرطو

 ا ءامبالا سشنخرلا يلو نم لاقةك؟مما قص اكو ثمار و ذزاوو لشنخ راو ةوشآو رباع ماسل َلِلوف النعاج
 ئ أ يصب نعإرغلاو هلاك برعلاو سانلا سايخو (لسرلاو

 ] كبشاب ل نميزلا هس لسنا همر اطحنو بس رعب ع رف طا وداكبرع ل مرراق بع“ كاسب

 بع نارك لامن يلف لوعنا ناكر تيددلاو لكس اروا ناطق اجري لبن هك

 زر .كن لشأ ىلا طخ( عي عمبا رجل ايتن انشواب كك نبأ قب[ ل ار ت دوعن لينال تنس هرم
 طسب لاون كت سدرك نال نب ع تيضك نوف قرر امل ماريو مومومو هروثم

 تس تالا طب سرا وقا نا نال بيكي 5

 آ كس فاننا لابس الس ساكن يات جس ن اظل لب وك فس ةاروأم اناكن اطخت

 . سس مالم ىذنبماسدالو نيب ض) ىئاس انزلت نافتاوبتساب سامبا
 مثالسلا يلع جون نب ماسنب (ًضيا :لمملا ل ارلاب ىو لانل اب ) نشخمل ا نب عاش نروباع نب نط وه لبقن

 - تس تسلا كن نس كا

 ناو كلما جبهزلا جوه و افلم ١ ج هالسالا لبق برحلا سات ف لّصفملا لوب ظحال

 | لما ص ننلخ ناس اتو ادق ى كواللاو مالا رانو كشم ١ جبرغلا تراهنو سماه ماشه

  كنم هيلتلاو ثم لاوطلارايضالاو "لكم ٌئاقتشالا بانكو ثكم ١ -ليقكلاو

 بلع حوف نب م اس ندا ثكت سان لاش ننرباع نب ناطفي سلوا بسن اكنلاطحتليئتارو تروا
 أرمسقلا 1 جيتناقبط ىف رعس نإ! لاقو ءاهلعبإم هه نيالكوثاعلا حاصلا .ناوكتلارغس يارس

 كس بلا صج أ اش نءرأع نب ناطشوه نطقيو هما خيرات ف نو سلخ نبا و اثم لودل

 . عبس ما 100111111 الجر محل وتل وا نب كنب كل مالمو ةراصل لم اىبروب كاط/و زن 2

 باناكازب نيل طق كرت كنا
 سلوق لوو كلا صنخيلرع لوك مرابز هووتوم هراندعو هيئات 42 وسوق بع لا

 ككل لاذع بعيب مرام لي هرعت ايكوم اطحت ى بكير راع بيع اب وو لبن - بس لبي جرام



 ناثلاوزلا م

 . تس نينا تاكرتالسلا امل يم اربأ نب لبا هما بسل ءاسس يعن ازرع سيت بك ساوك اندم
 نايف برع كلو كلوت ينرعل وا لقاردا ى لرعن ارك ك حضر الوارل سبدتكا نيروُم صح ْ

 لايق نعد ًماِبَصروذأ هل لايق نم لو ا ناطحتو ناطخ نب نك خترعلاب اكن نم لوا لبق - ب
 اككم اجى ةرعسلل بهذزلا جّرمو لشمم جنبا ريسلا مجلس نعللا تنيبأ

 حار فيطرل انىروا . لو لسا 0و لن اب يفرعروا نيب لما ري النا رس كل نيرو حب

 زاعباتلا ا لونك برعتسر سيو ىلا . توك زل كبس لوححتا سس لوب اطجا - كرين طحن
 - ةبرعلا ىف بيرعلا لما يدب لت سراع برعوكل وبن اطجنوا بييرعلل

 انيئملسلايدب لباس كلوا كس كاب لعكس ي ل تس نالغ سنت وقرب نك
 فرعي تبيع سن دواي . ىتئىداكم بز يوكم السالب ليئاهسا ىيوو مالا يري لات
 هتك يرعتتسم هرماب برع . لي لبنا ألا تالاود هي هس يتبردا يلعن ابرثروا سيزر عبروا تسوق
 َك هر اب برع - ينشر بودالدا ّ مم السل د حرول نب ماس جت لرب ابرع تاظاك لس تريد

 بري .[هيس نكت تدك برلين لعد نت لوع ىلإ ناك داع برع حرفاحا - تن يعكر كاب
 عوج ارق هد وبوم نايل لوب باشا تس ن الوعر يلت اجا تاك حاس ناز كوالوا كس ارا
 5-5 لع صنت كت اب سا لس قم انسان وو سس ىلع

 و نار اهتوكن دق شتت سو يمر قر اف نورس موب بس ىف و بكس هرج ابنك ارنا كتاب سا
 تايتكن ا بل وب بايت سلام ابرز 2س لوعلث هس ني اسيل و تاك ريك اشد اب

 لات فللا نايب ىف قتسملا لانك ليصفتلاو . بس منن اوديكس ينقي ع تن جرب تذل ىف
 .اهعجإذ َنيِقَحلاتدش نا امج يكتم لواو

 نائيدالو ل ئابقو نائم الوا .كسانالمايشاناعو ريلبعامسا ظيطيباكبسرع "ير عتس يس ع ناي
 ليس نق بسناجننزرس ريكو يم هرب تناط طريه رك نطو لا كيلا + لإ .رعنتسبسرع
 . بسيف فك اسيللع ليئاسسا بان رنا ناندع ني ىفاندع مالسل للى بسر اك

 و ناندع لص لئداعأ سم اإل كسير اجيب كيس نانرع نقع اير ومساكن ازرع
 رع ليلا 1 ماك كس ئاعترُشا بيرغاسج ورصاعمهكيرصن تنيواشردإب ملاطزومشسم نزع ندعم
 واشوابرصأ تبكيمليئإرسا قر وارجب ناس اهترشلاوت بيكم السلامي يبا ردا كك كح
 ركع اوفا قير صن تنكيدعب كس ل#اركدابتوكس دما تيربروا ليسا ىب . ورك ط لسموك اعو ىلا

 رص تنك وب تسلشبكل ادع اكد عرف ناز س باقم اوبر موتم د ط كبرع |
78 
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 ناثلاوزجلا ] 5

 نادم قوبل قريت اذ ماهم كسي ابل لباب ليماو كرير انف كوكل وتر وعروا لووره بيرعار رز

 0 يل ا
 27 212 اسس يدب ضبجلركن انرع نيرعم ل اعترش لك ىاابتو تأجل ٍ ؤ

 راش زر سوك وسيط ل الس ترضع ناهز لاري زك ل اعترشا سلسل ناندع ندع كركر[
 (كموقر لنا لقانا ابرد ايم سأ ىلا جدأ ىلا ذا تاو ليتك برج نبا لبي 191 صا جر ىربط
 | ةبرتلها ىلا ٌتمّّنَعُن رقو نانلا نولأسيةلاع شيمعلا مين دعيو اكيد تملا لعبا داعفاُمةني دف
 ىزلا نان لع نبل عم امكيلعذ مهنم مق نال مءلعوصن تب ُثظْلَس شوه جاكي اون كلا ذ لثع

 ايَرْخةعِضلا نم هب مُقرماو ةبنلا هب متخأ نامزلارغأ معين ىزلا !مشيلع هدا ىلصّلخو لو نم
 اتش نوب نملو نعم ىلا ةاروطف اههاقلت لق نان رع اب رصن تباّبَس تح ُضرجلا امل ىزطت
 نوجا ارم رجل ٌتيدوُطو رهتعاس نم ن حولا يمن اذ دفلخ سو ناربلا ىلع ارخرب ليغ ةنس ةرششع
 ىأ . كان لعرصت تنجب ماووف قرن تانبرصن تبو ثان دع قتلا ذ نرجس وصأف

 ىيواايم لبق ش شل تس انو لكلا واد ايرصلوبوباننررصن تنردا برص تؤصاعم نار
 هس لركن دق شل اعط ارزو ني ها صانعرتفراعملا ةرئاو ىف ذك لوب ليم اطلع
 | 20 برفوتك سنا اكصاسما/مالسا يلع ى لبر صت تنك ياو زنك نيرو ضيا

 سا عئوم سوكر ا عش كوكب سم الِضف اوغنابت نا جان جوكيلع سيل تيب

 2 تست راسا بس تلف صال غاكس ا برعل اوس 5 باطلا اغر وم كفي دصت ل مبسم قي

 نر رتتخ ةكر از ىلا شبر ع ور زج هن تل ا فاك ق رعت اتكرر زاب[ سناك
 كفوو ظسساوتاشوا تراك ورز ية كتل رصد قارا تالق
 تس تثار ضافي سات بر ليم اري #إإ تنير ب اهتظفاكق وما كيلا
 مخ 2 مس طك لشن راعشادنبل اوشا انور تير اجئصتم اصعب تن ظنك

 با سراعشاديل روش تختيم ث يلد لو ريق سنع 2 رواد تنجب سافل
 راسا ساكو اورو نيس ب فمر اصشنا نارعي . لش تركن ايبرطافمو باند كس بو ءابآ يس ارد ىلا

 . احن اناعامجولرذ شنو انوه سس بسن ل كرار اكس لويونورع انه يبقى كابو عيش
 . هتان داشداب حليسرع ان احتار ظن مه اشداب رعايا لب بدطتلاو سا

 رازابكرصوكتغالبو تسالسو تحاض مثل يظاكراز اي ىساري صقر ورم حر ياعم عبس

 دئاصق عتبي كعأردا تس لسبع باخ للولاد ظاكراز اب. كك ثاكلل س حصان
| 6 



 اشلون .
 9 سوبرا ررصاو أو علا

 و تحاصف ا لوب تركن درعت لل ئابق نيا سل وبطخ نينا برع اهصنر رارطخ عرطىسا
 شيق نبا كلب كدي امس لوبد طخ ودب نا انج _ ل ةدازنإ ريت لغا)

 ] عقر زرت تذل ص اضن كر مسرع تال او مران ا ركوروا اًصوصخ ناك قوس امتودايزاع يار
 ظ كت عيل عسر

 لئاش تنان فئاطلا برب لك ظاكع بس لم ها" ضل حرص ررفل ثفراحم ا قريد

 لاب مقاوسارمعتفءال بالا هل لاقي ناك ىف ىنم نوعمتجن جل ىلا اهي طف اهنالاهلصقت برعلا
 نولبو كانه ٍضيرفلا قلق لع مهري اصق بخ نم هولا ذام نوضرعيذ ةصولاةزه ءإعشلازهتنيف ||

 كل خذو عفقص لكى ناببكرلا اك ميدان كوش مرت اصق حيشت ربه ايل هش لذاح ل اهنحا كي نل
 -  «رعشل ماش كاذقبأمةياغ

 ناذايرعلا خللا بين هت ىف ريكرينأت برعلا ناوسا نم اهريغوتكءظعلا قوسلا ة اهل ناك قلو

 ةلذفملا لرد تار اسلا ىف :يلاعلا ىفلاعملا نم بلع ىب هند فام نسحاب ىضغب ناك ب يطخ عاش لك
 و بيرتلا ذانتمو تاماكلاشحو نم اها وسام نوظفليو ممالك ااهنولخ نيو نوعماسلا اهفّقلتيف
 قيس لفاكعوس) قوسلا كان نم اهررقل شرق تلداثو ب ناهنسلالام ىوطللا بيب نبهتلارتانم كلذ ىف
 تلهاتساو ةغللريضلا بي نيتلا اهملا بسلف ماش آلسامعو لزج ظفل و نسح ىنعم لك اؤنلال لئابصلا
 || كرفانتلا ليقعتلا نم برعلا تار صلخا اهتجحل تربتعاوأهتفلب ميركلا نإرقلا لوذب ميلظعلا قرشا

 بدلور اس ايبسورقرس اني قوس ىهر ظاكع قوساهفرعأ و قاوسالارهثناو اككم «جلضغلاف لاقو .

 نم لك لع اهتحاصفب[ماوف ١ ةرههشلا عبسلا لن اصقلا تقلع هيف و عققصم ببطخ لكب طخ ناماهبذ
 نا تاياهلا نمرهظبو الم ىيذو سابججلا لها ضعب كنيإم ىلع ل ئابقلا دارعتس نم مسوملا رض
 | ءارعتسلا ناكراقف ظاكع قوس ىف ءارششلاو عيبا ظح نم لق اب نكي لقرلاو حيتلاو ةاهابملاو الخ اغملا ظح
 أ فيتولل اهيلا نم فيا ا نضال نمرثبكن اكو نيرضا دل ىلعرعشس نم مثرنحام ثنردحاو >وجبا نوضرعي
 ىقيدمو عاقيا نم -يفامل عبطلابرثنلا جا نمزنكا لس فنصوه نعثنلا تونص نمل قيام ثرلحا ىلع

 رججباتلا هن اىم ىلع !ًريشك سي زرت ني ائيمزوسلا له ىف يحاشسلل ناكل نإ سغنلا ناو ظفحلف :لوهسو تلو |
 8 ويلا كل ذرعماجل ةماعلا قايل ىو ١ نم يسشل لاه

 اهنا مدا نم لقول بوضتف ظاكع قوس ىضج ناك ايب لا قغدانلا ريهشلارعاشلا ن'لاقبو
 نم هينأرلامل مير رعنس ىلع صف «رعشد همماما سشنخيل ةريغ ىلح رعب رختفي نا نبيري نم دارعشلا هيلا لفيف

١ 
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 -ا6] ءاسنامل ةرعاشلا كلا نكد هيلا ايكتحازم# تباثنب نانتحو ىشخالا نارعاشللا اكو سانا ثا
 و "ظكم هج نأسللاو !لفاكم حجج س علا جانو هانم هجن ينارصنلا ءارعشو لغم و جس ىاغالا عججأرم

 هلم نّولخ ناو كم0 جنارلللا |

 | طاع لس ينك بز برص نبا خرم ل اوقاورعتم واقفا ئارزو عرقو لكك طظاكؤيازاب
 كلر كني وم معا انكم زب أ تافرح نم بيرق لف ىلع اب ظاكعو لاق. بس بيرقك تفرع أ
 رب لصاف كت يار نيس مضومروا تار تبا تح تعئاطوب نس مان الأ ل ن اتلخيسإبا ظاك
 .اهتاتكد سيري ماقمىل عسا

 ةلاباطلازببو ىنيبداو ىف ل ظاكعل ا كذو تس لب امام نك عر بسعلا راو لصتنال

 ملا فئاطلا و ةلكزنب ام وام ظاكك ليقو بررعلا قوس ماقن تلناكيبو لامل ثالث :”كمزدبو ةئدبو

 تاكو موي نيرشع تس و ةرعقلا ىذ لاله موقن يله اجل مداوم نم مموم تناك ن نغلا هل لاقي دلب
 كلذ)لعن ومقب ساهنتالازماوث لحاام نّرْشانّتيو نمخافتي ىا نوظكعتبف برعلا لئانق ىف عمت

 جسررعلا جاتدجإم .شاتنا كلذ ةره متالسالا ءاجابذ نوقرغتب مث نوعيابتي اره آ
 ةلاؤو ذم و

 أ ويلا ىتح ةنب[بتم هللا ةراه تلازال6 مف ةنيابتم ءارمأ ظاكك قوس مضوم ىف نيثحاببل ناو
 "هغر نجس علا جان ؟ثتم مج سوماقلا ةالم مج ىركبلا - "كلكم « جج بيرعلا نآسل عجارم

 امخأىف لاق اللص جيف صزالل كم سابخا اهلثم مهب ةساهل ناوي د رش "هانم مرج عتالظالا صارم
 نبسيفل قوس ىهواهنم نير ىعلئاطلا ليف ءاهنصةنرط ىلع ةل حرك زاذملا نرق ءزسو ظاكسو ::كم
 ٠ ىارصنلاهضراو فيقثو ناليع

 قوسركك سلب ماب رض رجح احتار تو رعت زر طاح هرعقوذ اه لامر انعنا املخاكت قوس

 | تصرس موموعر ا, .ق وم عرج ةرمثىؤ فصا قب درو ىسب/ا لؤنودط اكغق وسو رسب

 قت ربا سو ظاكع قوس ىااتءاكور بحل ف لاق - الكسب نعبر .س مانام اقم ترو
 شرق تاكو برعلا تاوسا ظعا نماظاكع تناكورجشلارخا ىلا !رعقلا ىذ نم ثصنلل لحاو هولىف

 ظ ظ  ىأ بيرعلا ءانف ١ نم فئاوطو نز اوهواهلزنت

 ىف ررثل للا قامت اسر ىراع فوق وذ ال١ شرعت ىز م اكع قوس جبال با صح ل وق برو ا

 .ن ل ويميصيف مر اوم ىلا س انما جوخ »ديا ذ ىنوتمسل ىزلارهتلا ف ناك اذاف اللص ١س كم ساجلا ىف

 مهي ارم ىكسانلاوظاكعب مقاوسا هيف موقت ةليل نيرشع بن وعقيف ةرغقلا ىذ لاله عويظاكب
 هن ل اورصا نورثتعلا ترضما ذاذ اه داقو اهفوش ا *ل يبق لك طبضت لذ انملا ىق ناز اكفم ماي إرسو
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 ناثلاوجلا ذل

 بنل هه ا  ه نه ©

 ' - ىهننا موقاوسا ىخأ نييوزتلا موب ناكو ٍنئموب قفل دزلابالو ةفرعب ءام
 | حر تارا عرس رسو ب صال عر سوم ان ف و ص الحر عرالط الارصاد بخ د لبس لبيصفت

 لّصْعم ريوس صا حر ىل وفعلا ه١ ف ص رم جرتدنكه او ذيشهز الا < . مم ل رم حر كار لبلا م. ض
 ه1" عم لص خر

 تالا عرولب -تساطخ ل وقري سدتلر لن دقت الان يلاوشر زاب ب بيبو زن كساد عج
 نوديوتب ثرنم نن يشع ىلا ةرعقلا ىذ لوا لوق فق وسلا ذه موقت تنداكو بسيرب ال ٠ ص ١ع
 || نوهقياون مزار لق فو مهئاطوأ ىلا ن دوعجك مم 2 كسانم ن وضقيو تافرحب نوفقين يكمزل

 تالتنجل و نيسلا ذة داعلا تاللخلال ثللذ لعلو ةفلتخملا لاوقالا نم كلل ذريغ ىلا لاوش عيتتيب

 ناو وسلا ذه فن وهقياون اكمنبرعلالئابق بح اص «بلع ىنالاو مجول انه ىف تماتنالا ىف لئأبقلا
 ] قنا عرخا ىلا ةدعقلا ىذ فصن

 مةجو لاش ىف ناكق وسلا داقعنا نا ىلا به ني نّمىأرمنوتأوني هوارغو لّضفملا فو
 وسل ارصقي نم ىلع ن تعي الف مايالا كرتاتمرح سانلا ىاريل مارح رهشلا ف ناكق وسلا دافعنا نا
 ظاحع مايإ ىف برعل ضب لت اقنوهرشأ ليل لب نول لتسي همر رجا ل جيف لخ لب لاوشوجشو
 م يبو البعل ا ماوبد هطمش موب مايا ةعيرا أيها مايا مايالاو بورت كالتىلع |ىقلطا مناف

 م ايارمايالا كلت ىلعاوقلطيل برعلا ناكأمو ظاكح ىف نكام | ءامسا ءامجالا ةلاهو برش وي ظفر
 - ثرصتب ى نا مارت جهت ىف ب يحل او مايثلا ةذهه تعوق نكت مولراهفلا

 ١ جرشالا نبال لساعلا اسي صرع جري رفلادّقعلا و صا . عيءا يب ص 9 حى اغالا لور ظحال
 د” لع خءلصفل ا رسوم ص

 ركل وصو مسا 7 قاب كلوب ا” ونسروا نارك كيرازاب بل وراز م اه لس بيع

 "نيو قلو تيرورض ل وراعي كى يلاوروا تيس ل ورازاب حراس نيلروشكس ير ج .ت
 ةيكوراو مذ لد ينبب تركيا تاظافع كر اكرشب لئابق ذهل ستيب - ىراو هز ل تهظناذح ونين
 يروا صحرر وشعرت ض/خاكت وساد ايريس . لور لوط نش هو مهن نوُولادا لو روكا ظ

 قوة يراجتم ون سطح هت ثور طخاكى سلس مو كرر ادا ات اقم ظوضحبي ١ ترورض لكوراخ
٠0 

 قبو تضورفوريرخ كرينا فاو رو لورا ,لومازغروا لور ولاع « لور ءرلغ, هخج ىدب ع



 ئاثلاوجلا ذو

 . قلوب ووابر تسب لما ترراجتؤم ب

 اندر ف ترذحس يفاكق ومى لاوكث ذراع نبين قتيل لكى
 "سيق ناألاك ادد سوكر مال لع دير كاع اول و ترحب انف اهلا ك

 نتاعدراب طاكعق وسب مارح نب 9 هارتشا ةثرساحنب بز تككم جيلنا مث ةلمم فراعلاذ
 هْوتْغاِذل ىْثدهوف اهجيزت نأ لعب كي ذواريز لسمك نا لع رزر اصمم لوسرءاهلاسم غد

 0007 صر جرش احا -5أ ” سييز نب :ماسأ هل تللوف نميا أ هِجّورو

 ظاكحوسا ئضخشبرعلا نماهربغو شبر لوقت رمشا ىاقرملا لحل اغا نا نورءاوناك
 ضلع ممضعب عدو مراحل نم نش اونأب نا نومظعب ون اكو جاب نيمرخالل ز اجمل ىذو تت و
 مرور هخقال اذ

 اورو سواق لج رو ؤ ا
 انسان اسب نت ىركوتافلا ذم نفق راو لفل ىف لاق. نأ سوير دلي

 سفر تالسنإلا نخ هع نع نكب مظاكع جرا نا ىا اببرقل البلل شدتس وا هءشدشم قوسلا اذه

 سانلا بسه نيو ع امكان ملم هزد |لصررزلا لوسرلار متو تمقأ ل قو رق عب .وخ كلش

 ١ راه ىف "كل ىذ لالهاثماذاخ مايا ,ثعاهب نوهقيي "كتب قوس ىف ىرخا قوس ىلا ظاكع قوس لعب

 و فتاوعيبي مايا نيناماوذ نومقبف : "يله اج قوس ىشوز ايلا ىذ قوسأو لصف ةرتعلا مايالا ةده

 - الأ اةيفوملا زاجل ي ذ نم ةيوزتلا كوب نرخ منوزتشب

 2 0 ها اذا لف اككق وم ليتل كنه عحم
 سرب كت هت وأروا لم ل نااب هس ثول عر اميري ار ابؤبداقتلا السا ةعاقأب لاس

 وطتار/ياناد لارا ابابا لا يرحم ملل ةرزاو: اوشا ااا ىيوترد

 اهب ناز ماو نسب طار ايرقك ريكس ةلس نس ةرشكس خللا ماع سب قوس تّندخا

 الأ ةدعهلل ٠و ىدس فوعح نب سانحيملا عم ”كمج ا جرخ ن يح دّير جل جراونلل

 مالمالا) :ماقز اهلل ىذو ةادحجو ظاككب قاوسنالا ةزده تاكو ىبلكلا لان سيت كرز امال
 لووع نب سانيخملا زج ىلا عم ”كمب نخر سول تحبون ماع. تكن امن اذ ظاكع اماذرهرلا نماثيدح ناك تح

 دذو ةّنحم تكون ف نال( ىتح تكرر ”ةنتفلاا وف اخو | وبني نا سانلا تاخ جركل شف ىضابالا ىدزالا
 اها"م حبس علا سان عجار نأ يفرعدو ىجمو -كمب ناوسالاب اونغتساو كل ذ سسزاجملا

 تاكاهف ةّيلهاذب ىفاّداوساز اجملاو ذو محند ظاكع تن اكلاق ا هنع لد |ىضر سارع نبا نخو

 ما



 نالاوجلا 0

 | كاسل داش ىفنازك-انكس اس نبا امل مماوم ىف صانج مكيلع سيل هد الز اذا اختل نموت السالا
 مالسلالا ءاجارلذ يله دل فس انلارجنمظ اكعوز اجملا وذ ن اكس ابع نن) لأق ىربطلاريسضت ىو كم مج
 الما قربط 2 مساومف ينم اًلضف اوعنم نا مسانعب مكييلع سبل تزن: ىتح ثا ذاوكوت

 تس لصا كسل يطورازاب سا نام احتل ضو هداررن تسب كثي وبرك يدان فاك قوم
 ترابك رطوسا امنا زكلا سنافي د ضيف تارصنر»ا لو ذكي يايا . تريب لل ناو
 تللور ىس يب مزن امنا عرب سير اكمام يب علنا بجي رن كاين ضنك
 وسع ار دعيت ساروا سمكس اظاكب شابا ثلوج بتراب رك
 ] .2 تو

 اهف لضعت تاع جم ناومنالا ةراه ىف تناك "شلع < جل صفملاو لنه ١ جىشعتلا جى لاق
 علخ ىا عل نعو ىثبتلا نع اهذ نلعب عضاومو ةبئاعلاوةّيِلبقلا تاقاقن الاد تارهاعملا او دوفعلا

 ”ظفلل الاه نم عوهفملا ىنعملاب قوسلا ىلا انّرظن قاوسنالا ازهىلا يظنن النا بجو اهنوبكتر ماج دارفالا
 نم ناسللا لهال عماجي تناكريثكب تلإذ نم ا خرعسو ا نيله قاوسا تشاك قف يضاخخل تنثولا ىف
 اههين_ردر كش تاحاس ىو رش بال نب. مرنم نمو نيذ درع نيقومره نمه ءاب طعن مهو ءإرعش
 تاكو ميه ىنب ىلا قوسلا ةزه ىف ةموكل تناكلقو مرتخ باهمركاحر ىلا قاتسالا نومصاقتملا

 . فرصتن ى قنا نع هند اىضر ىبايصلا ىهمتلا سباح نبعرالا اهب مهنم كح نمرخأ
 ب ل ز بو ززعم برب هي كيرصاقم وريغر هرظاعم عرالصاو عبو ظعو سا قوم

 ل دام ل لشن يرازاب ى ىيذمار نبش اجيتعاوو روش ورم كح لام دس تيل
 السبل ىلع كك كبد تروكو ثزر 14 تتار ريصوتو كل وأو 2 وب ةاركةننرلكا ظعوروا

 ليقو كك ساب ل يب شن يلملم توعد ليما وم ريو ناجم فو رخو اك وسال“
 مبدكو ماعد نمف ناكو ظاكع قوس ىف ممساوم ىف سانلا عبتي نينس عدم ثكم السلا هيلع امنا
 ' ككل مدرس شك ال ةب [ربلاو 3م حرب ىبركسلا - ةعصعص نب صاع وزب مالسالا ىلإ ضاع دو

 لا 1 ةموبكر 2010 ك1 نانزلاو / قواك و اقتل ا رم اسنبّر ف

 نيللي ون كل وبراطذو بيرق ندا ساه بيرقدئز كروسان رت نازل غزل
 .ةك اهشسازو وب لبتسس مالم اروه نامت هيو كو, ةيراظعو سضاظاكرازاب ساس

 هّلات نم لو لوركا نم ىلع نيهيلاو ىعرملا ىلع ّينّيبلا لاقنم لوا ةرعاس نب: اولا

 و نالخ ىلا نالف نم بتكنم لّواو دعبام| لاق نملّواو ناثوجالا دا كلوت برعلا نم

 قو
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 نبسق نال اقاهنع نر أضر سابع نبا ىّس .ةيبطتلل نعي فيسوا سوقا اصح ىلع اتا نم لوا
 و هلاولاق >كموخ ىلا ريب سأشاو هجولا اذه نمنح تيس لا قف ظاكع قوس ىموق بطني ناك دعاس

 وببعنو شيعو ضالنجلا :لكل ل رمكوح لي بلاغ نب ىّول للو نم حا للا لجلاق ؟ قحل الهام |
 تيبويص لذ - ديلا ىعسن نم لوا ٌثنكل كثعبم ىلا لتيعأ نأ تلعولو ؟ىيدجانمكاع دا ذاق نا لفي ال

 تاّثا طع ةرضا تملك اهغعض ىلع اهلك ق رطلا كنه سنكنب !اظفانلل لآق 5 ”ىتمق رط نم ةصقلا نه

  "فيعضأهلك ثبب للا اذه قطو نبا لاقو ةصقلا:ل صا

 (ممنيل عددا ىلص ردا لوسر ىلعسيبقلا سجس ذو مرد لاقاهنعما ىضر سارع نإ نكو
 يرافق كرهاولات لّفاف لاق مفعل هذدا لوس ىايانلكاولاةىداياالا ةرع اس نب سقلا ثرجب كيا لاقن
 شاع نم اوعواوعماواوعتت |سانلااهيالوهيوهورج | لجل عااكعب ءاسناام هيلع هب الصدد

 دق ضوم ةاهماربجل ضرملا ىف اوس ءامسلا فن١ | تأ تراوهإم لكو تاف تام نمو تام

 يد نان نوكيلاضيرفلا اكن الام ااّمق تق من وناكساحج واو موحبو جوخ رع

 ماقبل وضم نوعجررللو نوبه ني سانلا ىرا لا مميلع عنا ىذلا ميد نما ملا ٌثحا اوه

 مسا ةلصلا هلد رنا عش كو ما يلع دزد | طصلا مثاوم انف كلانه وكرت مآ اوماقف
 زئاصباتل نوقلا نمكيل الا نيه انلا ىف

 رولصماوا سياشولا 6 ساوه كما رامل
 رناالادرغاصالا عش ١ !امهوخن ىتوف ٌتِيَأرو
 رباع نيقابلا نماكو عملا ىصالا 1
 ٌراص عقلا اصث يحتل اههالازا ثقب

 ناربلاو اذ20177 نويفلاقاساو لعب اما ثحابم ف نسا مجنلا 00 حجم

 ”نس ناريس سي 0 يبابسابا نتانيا سانلا ضعب ىدرس يثكندال

 | «لداو أه ناعمس نيب ساو نم كلر د اةنس ناس لبشو

 تعلن ار الج احتانس كرف مالي نت نب نارود كرفس ظ اكن وسلا
 | ؟كجلعما ىلص درا لوس مارق ام لاق هلع دّردا ىف سابع نبا نع نيت ىو - تسدراو لي

 قو ظاكع قوس للا نب لماع باص نم ةفئاط ىف /مبلع هد |! جونا لاا مه أ رثالو نيس ىلع

 نيبو ننس لص اولاق ؟ ملا ماول اقر مههموت ىلإ | نيطايشللا تّمجرف ءامسلارجخو نيطايثلا نيب ليح

 | اهتراغمو ضب قل ساشا براز قي نس نش حتا عا ومالا هف بوكا ايلف عطس اور ايلا

 سمر

ْ 
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 نااثلاوزجلا ظ دلل
 ىهو ْظ اكغ قوس ىلا نبلمأع ةلخ مثد ىيباوص أو يلع دزدا ىلصونلا ةماهتوخاو نخا سلا قنلاف

 ناياننيب لاحىزلا انهاول اقول أوتصنأ نقلا! ىعمس الفرفلا الص باص اب لصي ميجا عدّ للص
 - نينثالا .شيرلا ىلا ى دمي( إرق عمدانااول قف مموق ىلا اوعجرمووامسلاربخ

 ئنا|نكنلو ميل هند |طهئنلا عم نمره | نم ناكأم لوا 2س ابعن رك ىزنلا نهد

 و ىلاعت هلوق لاق نع ليلي س بسن با نعد . .عنم ناجل قدا كلا فذ مهم مالسلا يلع
 كسر "ميل هد [ٍص هزدا لوس سلع نيبيصن نحب نم ةعدساوناكلاق خيا ارفن كيلا انفوصذا
 درب دجفلا انالص ىفاوعنتس ا ثييحالا يلع هل ىمالك فني مث سابع نبا نا لعف موق ىلا

 هنأ ىلع لد مهو ىلا لاس س+ مياس هند! ىلص ها لوس هلع هلوقو كتالذ لعب لكلا

 مدوعلبت كلم هر الص ب وعاجل مهنا ىلع ل نذ هلال اد اوي نم ىق اياولا اذ هلو كل ذدعب
 0 ا رجهموق ىلا

 يلع هند ال جونا ىلع اوطبه لاق منحدر |ىنجرس >وعسم نا نح# دانساب قبلا جرخاو
 و هّنلا لزناف ةعيوز #لحا ةعست اون اكو ُهَصاول اق اوتصنا اول اتاوعمماملذ ةانخ نطَبب نإ قلاارفّيوهو
 يعاد | صرنا حرعسم نا ثيي لح نم نين( ىفو نيببم كل ىف ىلا ني نم رفن كيلاانف ىصخا
 0 لة ممتن ا

 هيلوذو ةدحو ذاك قوس تشن تركك زاب قلوو لعكس ظاكك قوس بر عشا - هر
 رار احضان وصو راسك( وشعر 2 لوجان ايبق تسورسو نارك اكلوراز رثكا هوالعك
 دما رم اضوو . امضاتبر بايضاكرازاب وو تس مش ص امن انو ليم ص ار اراورمؤو نماضاك

 ا ووكلاؤروا لوروجررنا كيرازإب كرب اهت انور اورمؤ اكتظافح كلا كن اروار زاب ءاكش ىبأ|
 كلل ويوم اري تا فعور كور ارواردناكرازاب راكك سير كريت ماض ا .اهتاتتر ورطخ
 علاو سدا هلساو سا امتحن فيكس ب انسي رك سريا طل وردد كارا م

 ءاحتن نكسر: نلاسأ يي تيفو تدظاطع لكل تان
 قاوساثك أ 36 | ججمباتكى ىووقعيلا لات . شوراز روش ب كوك لوسي

 م امد ىلع نونمأيو سانلار ساه عمجيمهتإ اب قاهب نوع ب قاوسأ ةرشع تنءاكب رعلا
 ةريزب نم ةرث ادنملفلتخ عضاوم ىف قاوسإالا ؟لهعفتو "كقم جل صفملا قو.كأ ىزلاومأو
 تاقدا مماومراقبالا برعلااس سفن ىرخأ قاوسا كاذهو ةيبرغ 3 اوسا ند[ ىف بيرعلا
 أ ةشبملىفوا ماشلا »الب ىفوا قرعلا ف برعلا قرير اخ تماكتةفلتخ

 نت



 اغلا 1
 لوز ئكمالاو مالا بناآ مما صا جر بيرالا عرولب يشك هل كس لاو كس قاوسا نا

 ميرفلارهعلا مو ص حر ضن اهثلا 9 سرس جىرلبلا# ال١٠ ص تسارلصفم ا كا ضال جر

 ٠٠١ ضرس حر نرميلاو نايرملا هالدب امل صر جلا اوه ضر معر يل املا - مم لظ| ف عررو 1 ص جر

 ام صل عر تيارا لان عب. حان نر | ب صال جرا ب ضاا هاوس سن ر مم حرر ىلامنالا

 كيد يراك هوو ردا كليو كسيركو انف لس ناردا نود دلو ثيركتظئاضس ل ورازابانا

 أو يضحا ذا لاظملا نولقسسل موت برعلا ىف ناكو 11م١ ج ةباتك ىف ىبوقعيلا لاق كك 2. راركن وح
 كفسزم منملاو مولظملا ةزرصنل هسنفف بصنبو كا ذركسب نم مهذ ناو نولحما اوّمسف ناوسالا ةزه
 نزاع ىنب نم موقو ركب دو أو لسا نم لن انئاون م ولعل اماو نوما ةدلنلا نوُمسشف ءامىلا

 ليذه نم موقو ةانم ليز نن: هل ظنح دو ميد نب لمع ىنب نم اونا نومرحملا ةدانلا ماو ةعصعص

 .سانلا نع موعف سل جالسلا نوسيلب الو هاون اف ربو نب بلكى ب نم موتو نابيش ىئدب نم مرثو
 ] / ادم مسج نيسيتلاو نايبلاو مرج سب فل رقع عجإسو - ين

 وس 4 - نام وسب جب قوس ٠١ لرطجا موو قوس لب اك كور ازابرومشك بمر

 يلو ٠١ هج قوس و زاجل ىو قوسم ءتسومرطص لوس < . اون قوس .ف عزمنا كرع لقوس 4

 رع لفوسا رجلا قوس اه . عافنبتى قوس 1م .ررب قوس ا راح وسال شن اج قوس اا -ظاكك
 . خ هلا وب قلص ريدان ىدلوب عش ىكر ازاي كلسوهح صجل هوززم كنا . هكر زاب ماهو ي

 مايناهلواو قوس ةرشع ثنالث ليله ادم ىف تنر اى ريكا بررعلا قاوسا نا سابضإللا لها ضحب ىكذ دقو
 ١ جىثلالا مص ؟كنم ؛؟مجىربطلا اهايبل عجإرم كلم ١ جةدكمالاو ةنمز لاذ ىفو ذرملا هلأ لسنمل ةمود

 هخلإ

 5" ةفصلا بانك كم

 و لاوحار ضع لوراز [روهشم عسسل لور ازابالاب رولر م لاب كس نصر ماذا لبي
 ] دا عر كوك

 راوكلؤالا ئنرمكلاسب .هسماقم بيكن يئا كين تو ماشممي -لوتجا دود قوم فل ١
 انسككراج فينا لرالا عر تسارع و ابر ىراج  اسكيروشرور تكنو اهروااجتانؤيداقتلا
 قوارب تال ونيك وو تمدولعو تسيلوت قوس ١ .كل ناب قوس اك لرجو بلك اح

 تناك فاق اهَوَلَو نوش أ شثشلا بلغ ا ذاو ليبكأ اهيلواوملغ اذا نوثداصلا ناكف ؟ةصرّمحلا قلاق

 ايهفرعنصف قوسلاو 4[ هيلع نقلي ام و ارخاب هّبحياص بلغ ٌكاِما إذ كابججاقن ناكنيكلملا نامهتبإف
 م



 نائلاوبجلا م

 نايراه نع نم هيلا لصي امعم ةعبب دا اك كلملا عب ىتح هند انالأ ايش لصحااهف عسر ءاشأم

 بيعلا“ ىيابم تناكو برعلا زنكااون اكورابلا ىلع ما ايتذ نوهركب وذاكف رعتشلا ترومب ىف يبتكر اهمذ بلكت
 ةرجوقلا ىضرس مبا ذاههحاصاهب نوموأسيل يشن ةىلسلا ىلع عزججا امج س ناكذنا كل خو ةأخل ءاقلا اهي

 | اعيمجاةركجيلا اوقاف اونا اهب سو نوهرساكمهوأوكرتشبب نا نم نب نو سئالف طه سةعلسلا ىف قفت امج ىف
 دا هيلعإوقبإطا ذا ةلعلسلا بحاصاوسكوف مثنيب ا ىلع *رعاوف اكاذا

 ترجل سمو ب . تع جلاو ةاصحلاءانإ بلش لدن موو قوسرلاوب ملحم حرج تراجع
 ْ ب هيا ىلصرنرا لوس سى لأق ”: قربه ىلإ نع لسم ىزرف - و ركرتتحاردا اذ تيس ملل أ

 تاليوأت تاالث يفف'لاصنلاعيباماو كنس ميدلاسم مكرر ىف ىذونلا لاق . خلا عيب نعوة أصم عبب نع
 || ةناه نم كّتعبوا اهيمرا ىتلا ءاصتل هيلع تعفوام باوثالا ةزهه نم كدي لوقي ااه لخا
 فرعا نا. للا سابحاب كنا ىلع كعب لوقي نا قاثلاو اصل لاه هلا تدر | ام ىلا اذه نم ضرخلا

 عيبمو مف ةاصحلاب بولا ااه تيم رساذا لوقيف اهيب ةاصحلاب ىبرلا ىضنالعجخ نا ثللاو ةأصلل هزه
 - ك١ لكه كنم

 مو لوا مرماب هوقو سانلا بريل سنك ة مدد بحاص »كا ناكو الكلس «ج لّضغلا ىف لاق

 . ازكلوصو بلاني يس نسم يعت) سانلا تيب بكا ناكور جذل بفض ىلا مقوس ماتو
 اقيلونف نرخأتماهنونأي نب. ذلا باكونب هلت سو (احتن انزل وصو لابد يكسحس قوس ايرشو لام
 5| س انلاريشمت نمنح م نولوتيورهشلرخ أ ىلا بلكى ب موق سنع هولتو ||

 «ك<ام جنولخ ناو "اما 7 ىلوهعيلاو اثم مب . لكم 0” ن أللبلا عجا

 قوسلا نه سكم ناكو مالسالا كلطببا ةرماقنملا اوفا نم عوذوهو أصل عيدب أ هيف عيبلا ثرعيو

 قدْ نيع هبرغم نم و نيف ةسقترضرمالا نم ظناذ ىف لدنبلاةمودو اهبلع فشنالا ىلونب نمل
 104م م سورعلا جان ىف ادام اهنصحرمساو اهطناغ نيب ةيحاْض مو دو عسزلاو لغنللا نم يبام

 اويررضوح نيله اد نيب ةريبكيرهش بستكا ىقو ىله اد عشسلا ىف ةركذ سو يلق نصحوهو فننسم مرج
 ءابزلا ارك لصق اولاق ”تلبهل اّرعو >ءام> نمت” اولافن ةعنملاو ٌرعلا ىف لثملا لأ ىمسلا نصح تلبالابو هب |[
 قرغم ل سبل ةمودو -عنتمريزع لكل لثم بهذو نلبال اّرعو >ءام ديت تلاقف املا نع ترف
 دىجول سكعل ابو هاشلا ىلاو قارعلا ىلا نوبه للا لفاوغلا باوحا ةرصقي مم قرطلا ق سافم نم

  ةيوؤعسلا :كلمملا ف نوبل ىمسب مولا واحب بزعلا
 و ذالثم ؟جب عالطالا دصإرمو للام مس قولها ةنكمتالاو ةنيزالا و كلم جل ضفملا عجارم

 م”



 ناثلاوزلا 9
 ٠ اذلم مج لماكلاو للشم كالاهلاو كللاسملاو -كثام ١ مجريبجكلا رماتلا

 تلم انغ تون داعتو ب ل ئابق تاو سةر فكل رنا تمور قوس لبق ريعب صحب
 لوس اب( رن نيك رخ وال ؛ لوروؤتب وسر شو انتينبهكس.س اوك م كس م

 هاب ىف أوما دام ليبرقب مخي الو نملا نم جريترججات لك اكو بس سرر هل ةلحوج ليي
 مهب الا تناهف ميب كلل ذ ناك يوضمل يلح مجيب لوضع راق ضيعت نكت ضم كال

 آ 7 ظ 5أ نيدلا نمهلسلا هيلع ليعمسا

 ذااودك لشراز ا كرب لدن موو قوس ءامت رك اقنمق وسي شم ا قوس به
 ايلاف لبا لاراب سا امتار ىراج يس تا هيرو تكد ارز ناس هرخآلا ىداجبكرتش يقوم
 اداب كيازاب سا ل نا بكسر ازابس ا ينو سلا صرنب .لخ ةوب برش كير اينما
 هاشراب ستوب كل اق نا لابي ىل ران بو ل ةوو سمت ناو
 لوصر وتكه سراج ينك امراض ط كل دنجلا تمدد ماظن ارفشم زاب تن كرر قشر اسؤرو
 كلل اهذ معيب ناكو ضم الب ىف قون الكهن ال شيرقب نورفختي ساجتلا نم اهتسؤب نم اكو -امتانك |

 ًءامها اوضازي ىتح نوملكتناكو نوعي بتيف ضعب ىلا مضعب ذي ءامإإلا ىف ةسمالملا اما "ايهم او
 بحل ىفانك هل ارب لقدن | يزاشملامعز نا بنك ىلع مثرحا فلجاليك ةمهمهلا ماو

 - ىعشلا ىف هيلاريش ا لقو سيقلا ورم هث سو لاقي «يىف م« لق نصح رقشملا ىو لّصفملا فو
 ترج مادوك سس ضرك لفروا . تيت عرفك سرافوا داب ليج امجد لقاووبضم فاي

 كس راف تلكم لترات كب عا دو ريلرذ كرولقى ردا كل تس ثوو لابس ترو
 رك تركت ظن ككاعرس

 1 نزوزر هرزكمالا وزيشالا |١- 9 ص مم عرى ربا ص | جرو وقعيلا ب اناسكو

 |" مك صرع حر عرالط الار صار عم ص د ارعلاراشا و دالبل ار اثثأ ١ ا ص

 5 ةربرهوبا ىؤم اسم مجيفت .كءابدر ارق عرونم ل مال ب يلع توك سم الم عب هرياك
 اهاو طم جب هحرش ىف ىوونلا لات غلبانللاو ةسمالملاعيبب نعى يلع هند | لص لنا لوس نا
 هسلف ل ظيفوا ٌوطم بوثب لأي ناوهو ىذاشلا ليو اتاهلحا ةكسمالملا لب هأت ىل جوا ثالث
 ىنآتلاو هنأ ساذا كلل سابؤحلو | ظن هاقم كسل موقب نا طرشب انكب هكتعب بح اص لوقيف ماتسملا
 مطقن سل تم هنا ىلع اةيش هعمب نإ ثاثلاو لل عيدجم وهو هتسملا ذا لوقيف اعيب سهلا نضن العنا

 رسم



 نلاثلاونلا 000 5
 ظ  هأ اهلكت البو اتلا لعل طاب عسبلا اذهو ةريغو سلجملا ساخ

 ريت ىرنلع امي انتر ك ان الد عراب ثرص سببت لا نا جي قوسم هر ىصقوس ] ١

 | اهي انور سرب اوف كيف قوسر اهتمي قوي ءامخن ركل وصوروثككير ازاب سا يور وااهت كامو ىوتم كلا
 || مب ىوقعيلا عجلر اخ اقل بوه ساو قوس ىف عيبا نا سابخجإلا لها ضعيركبو "ل ه صرب اك |
 !ك0 < جل صفملا اةلما ع ةنكمالاو ينمزالا لم

 ورسم جن بع جرام هالن كبرع لسا كلوب ان قوس ضان اكبر - ايو قوس 0

 راحت انهن كراهص وسبق توست نعت سكش قربك برغم قرش لبو نيو نم
 :كتسلازب ىرالدلل ناكو ةمواسملا اهذ معيب ن اكو بحملا ىف لاق ا ارب عرش كد قرف كابر وابرازإب
  برعلا ىتضرف ىلحاابدو نأ اهريخب كولملا لعف كل ذ ىف لعفيو ساوص قوس واهي ميشعي

 لوقب سس صاف انؤبرقعنم سسورعاو كسائر يسار وسرعب كبد قوس روحت بلا قوس ( كا
 ضخ رولا تناكو كتم ضرء اب تسيل اهنال دوشع اهب نك ملد .تسربتكم اال دوب ير البا لعب

 ىف انك اس اجل ءاقلا اهب معسب ناكو نابع نم فصنال اهمارت ناكو ةرهم نم بره نب اخ ىنببإ هي
 ساحتباه لصقيوربصلاو لدكلا اهب نوزتشيو قفإملارئاسوُزبلاو مالا اهذ ضرعيام بلاغ ناكو ؟كلامربحملا
 رجببلاو ربا نم

 كم ٌحلصفملاو ؟ةلمد جب سورعلا جانو !طنم رج ىلوقعيلاو !كلم اج ةنكمالاو ينمْرالا عجارم

 اذ اكوام تامايكرظتعنم بانو سو تس ناضمر مند قوسدعب كر قوس نع قوس اف
 رعيبنالو مهقاوسا ىف نورتشتاكواهب عرّقعت انبالا تناكو كاد ماو كلم ضر اهنال لحابانه نهم

 سقف ءانبالا كح لبق اماماو سبحملا ىفاذك ”ةشمبملا اولنقو رهو رعم نميلا اوقف نينلا سرفلا ءانبا ءانبالاو

 نس حا نكب لو بيطلا اهذ كابي امره او مثلمب نم نمهلا كرم نم ميري كوام قوسلا ةزه ىشعي ناك
 كا ذكمب لجريو ننحلا ندسلا ىف يرن لومعملا ببطلاب عجزت بعل | اتي نإ ىتح بر علا ريغ نم بيطلا عنص
 ِ ميلاو سرءاذ ىلا ريل اداب

 اكو تجلستلاو الهر مس” نكمالاو ”نمزالاو "شا + ىل وتعمل عجأر

 راج كك اضم فأر دا انهم عورشوكك امد ءاعنص وسدعب كس ندع قوس -ءاونص قوس ا
 ممالاوززلل عيبب قوسلا لاه ترمس !لفو ربحملا قامىكنا ىردبالا سجس اهب مرعب ناكر 2 احكام

 ودي نحاوربلا نما ورتشيرو غابضالاو نإ فعزلاو نادكل او نطقلاورفاعماهبلا بلجت تنداكو دوربلاو
 نملا تالصاح



 نئاثلاورجلا 6

 الم ١ جىلوفعللا للم هج تنكمالاو ةنوزالاو ؟لنم امس ىشعخلا بص محب

 جس ايارف نال مال للى سم الملا عبس لل ةصك م سمالملا عتركىريا نصت
 ظاك وس مك كوب عزو ورمقلاو و 4 ىجنيزو ىاسإ/ا ظاككو ريم ار قونس ميجارلا قوس ( جر

 نكي هن بارلا امافربحلا ىف لاقن هس مانا/م اقم بب/ لن ياو توم طصربم ار - ساجر :كدجم ناب اك
 اهي شف شدرف تنب اهف محا ص اهي نص ناكو "كلم ضر. نكت ملاهين ال آر افخبال( لحن اهبلا لص
 ىأ ةرنكنم لئاو نبق رسم لأب ن درفت سانلارئاسورإملا لكأ ىنبب

 علو "رك اح اسد كر انيس ريكو ١ هس هرمتوو يلج لوطي ظاككق وس_ هدم قوس ( طر 7

 كم ساشا ىف ق سذالا لاق .احتاتسر مكاف تو سو رنج وس - هن نس ام د سرنجم قوس نأ ع
 لوقي قتلا هودنازكضرا نماهضرساو ةنانيكل قوس ىهو اهنم نييوب ىلع كم لفساب قوس >نججو الكم

 هس قوبطا سعب نعدزدا ىضر لالباهذ
 لِيلجو ٌرخذا ىلوحو يَقِب  ًةلبل كَ, له ىرعش تلال
 ليفطو ٌةماش ىلْن كني لهو : فقع ءايِماَص ني ندرَيَأ لهد

 - ىانأ ةنحبب ىلع نافرشم نالبج ليفطو ةماشو

 (/ازاهلاوذ .احت نسر راج انو ء أت جلادذ مرعب كرت نوم -ز جم اوؤ قوس ((ىكأ
 كسر كرشب تير اهو اووث م تي اهملاوزث بس حاوررب ل صاف سلس تافرعوج سمان اكمام '

 كلا ذا ام دج ثوم لى نو تان <
 أهيف جاني قماهتب قوس ضو تست لان اوما مقر وربك بسرعب هنن ارح قوس ( أير

 (اقت تاكو مييلع زد | ىلص دّردلوس م اهف يأت واهوضح نم "نلبي ناكو نميلا لهاوز اجلا لها
 - لصفلاؤ ازك . ظاقنبقىنسل كاك رخأ قوس ةشابحو بج ره ىف

 قرءاب نم ماصوالا سايد ف نو جزالا قوس ةشارحو اكلم | عب كم سارخا ىف ىف سزالا لأقو
 ناوسا نم تير قو سرا ىو لابل ثدس ىلع كم نم ىو نمللا ةيحءان نم ىلحو انونذلص نم
 بجيل وا نم مايإ ثالث اهب نوهقبف سنجب معم يخل ب ساهميع لعتسي ةكم ىلاو ناكو "يله أل
 ساشاف راش 2 ىف ىسوم نب ىسع نيدو | شعب بخ نم اهيلع ناك يلا دز الا ٍِتلَنَسةح :يلاوتم

 قاوملإلا ذه عمش ابرك كلءاناو ميلا ىلا ترتد اهب خاهبخيتب ىسيع نل.دؤ ا > ىلع كم ءاهقن
  ىتزنا بجرم ىف تناكامناو كرهشلا ىفالث خب مساوم ىف نكت ملاهنال

 رتص اراك ادب ارب ب اتكا تروق ب فينصت امض شم د اذ ب ىرشاجبي سرع امم امج
5 



 نائلاورجلا مس

 ورف نيبال ثري اردا ىو ميش السن ت وقبر يشبع اظفل ىس ١  هباتكت م ٌنقمو هتبطخ ىف هب
 كأكثر هورواكس ءامر لا انيكك رولا لوتس ولكل ليس .لاهجباش

 لنص ١6 نابلبلا# سوت سر اعدل
 ضررا سس ناس ك نّه كجوزد تنانكسا مدا ايانلقو تس (لراق

 عجم و ارز سماع كارما تل مدوتومر# ليي ازرق امك م اناك تلم ع فلا نياق

 2 فتاه لاكن اع 207 نارك مط سود بحير صتطس_ ن اركضدو رع لل / ثراسلا . وى ظ

 || ظل .احضناتبير امس صحاسراف كن ادتسل ائف راس يرن وا - امحطا و لمي ير اف را صح ]راس
 ظل سراف احضيوج انكر ب يأ ب - تس صو لاتسيو ثان جس توصلي ايفر عراف
 . اوم ل راف يرعب كس بيسرعت < لرايبرعميسظفل ىراف لضارو رب ليل سس ىلع

7 
 رمجو ا هلم لامر نيج سد نعبنلا ىنضربك/ نير صو رب ق1 ليي حر اع ىلإ تس اكب حاص
 بيق رافول سرب دجال كس سافل قرح الب لب ىا هةر ل اد كرك نء راض 0

 امارقا رب كس تيراجا نادك بكا فراهض الضار ازي سا لنشر تنسين ابرك |
 تايرأق| ذ غلب لذ ؟ىحنرس اسف ةفوكلاب صاقو قب !نبدعسب نيلي نإةرعاو نيس ملا ترموغيرتل او . انت
 | ظ ”ىرضلل ضرعلا

 رياسلتو < مالماروض. لب كسير كاركن اب انى مرت ايريس راف لعبا - عراق
 فاس اق اتوب بنقل تس بقل ليسو اشم دار اكن ااساس باتسلو و - تس هوط كل وين اساس
 ماشدابالبب اك اساس تسول . انااا راسين لسكر و اداب كس سراف لبس تددولعو تلو
 لوا سس سسْوم ايرييئ اساس رلوو ضخ, سرور س مان كس ن اكبر شرا يروا تشد ا
 لاوا "6 لو تسود عب كأي ىذب سي مالسلايلع عتاد اليم لبق اظن ن 4 اسوأ جس

 كات. ىبر قلبا تسمرلط ى بل م نادناه كريو ا لرد لو كيسرهردا لوركا تموت كورس الأ حر
 - تسرومم لدعاء اوريو احيريرداكس ا مرقرزب يرومس.اوزرطاع سرتششلسناوريسولا كسك
 ا ارورلو ناك ميل يأ اب لب تسدولك نادر كس ىاروا وب توف لي كلن او شوا

 هكلموعر يرطلا خزان اك ء او لسكر نعرط اى ناو تضرر سجل درجوزي هاسداب ىركاك
 مان كم |لايلم وأ ب ماس ني رب سرانر كل تنك ن يضم سر يبت و كس راف كا

 لجاركبوبا لاقو - مكوف نب ماس نب وسم نب سرس ادت بيس ىلا نب لاقو - جاوب وسوي حس



 ناثلاورلا موع

 ةريومرط نب سرس افد تبه» ليقو - مالسلا هيلع حون نب م اس نب مرما نب ني دم نبسرمافب تيمس ىفاواحلا
 - متالسلا هيلع جون نافوط نم نهعلا بيب يف ايداع كلم ناكورلو نم مزال سرفلا بسني بلو

 ىئيانر ومو ماج كرش[ اىراب ىف امو ريق ا ليي لاوحا كس سيرا سلع اش ةرئاث
 رعب ك نص سرق طاف كمزئاف أم - سرساق كولم لاوحاب شياسلا رجع تس ماناكن جب تسرلاي
 نيرا هزدامسب 5 كسول اردو تسائل بس انهار بل اههبروااث اهب مد اكأرب باتكسسا

 ' .وييحتلا

 ءاحم راد داش داب ىرخأاكنلا .تسانا عامك ينبك حن ارت لوا .سيمقطوو كسران نشل

 تدع هيي كس امتى رو ارقبط يكس راف كول ديب حس .يذيضصحبل ا نع ارك قذر رنا
 ريثيكك رداع كر دولعري < هوس مان كسريورسلور رمت أس ا تمرات نرخ امو : ورك يينبك

 ورام لواردا ف مياس اماتسمول ادرك تحا ف نونا لسمك ير كفا وط تيد رطل
 ظ ْ -انواناسللاب نبا

 هل. خلا بس اهصاو رادلع . سس لوجو يف تل زان: ادق ككنلا .بسم رق سافل
 هت امو ىسا سبب ىئلش ل اونا هو نار بسك تئاوكو راهسا كل وف ارت كاروا لاوحا كسلا

 . نور اضتنكاب سيسراب كنا لاوقا كس ترانا ب اهصار وون
 فل ارط تا تزف كيج روم كر رشا كروب تكا كلو نول كأول ى سرق رحل كسر ارق

 لولملائاولير تكس نيو كس تم اثواب لفقتس زر وكس لولو ا لوقا بوجوب ىرر ولما
 ظ اكاد لاس + باب سول وقلروا كلاس هانا باكل و كراصن لوق بستم بك يوه كرنك

 ردا اكن بو اشرايد كاعاك راف رشا 0 م ا ظ١ثنارطوز اروزي2 دانت نئريثسو رارعي 2 ىد

 لاساس اد راسا ل مالم للم امتتدراع ل اساس حرط سا اوبن قسوه مس حاشنس اش

 0 اكل اكل فر تفالع كر نسا ى نتي ن مترو صو زيماشداب ىرغأا اكرود

 الصبان كروب تأ كربون هس ثردوبك اهنثردريكاشداب البر اكراف لبا
 ادلوزما درجو زي ثيدويكد كنز ترك قل ىلارهفصا مزن متلمالا غران بس ذل دهجسنبا جس
 ناس مرش سس سا رات امامكى رسول اداب ىف اساس 1 بس لغم لا مالم ابر اكسل

 للقلي اينو رد كىباثلواب ىراهك تس ىوعد اك وهسراف - كح توب لبي بنقل سى ك راف
 و.اثل ابر ثردوبكهاشداب لا سب مداوالوا لكلب لوااكنا نامه هسوعد كسراف نوم ب
 تسل ايات /

 مما



 نااثلارزجلا وول

 وضرجلا ىف اماثا اوقف مهنشاو ماعلا م١ مزق نم يفلان نما اقم نالحملا ةطفلؤ لاث
 لدكملاا هيلع بلغ ىقلا ضوتلينيبكلا اعنم قولا -ناتببوط ناتمظع ناتثو >ملاعل ا ىف مرن تناك|

 ماجا ليعبف نيتلودلا نيت اه لبق ماو نوما ل اهيلع بلغ ىقلا ىهو ةيوسكلا ين ساسلا ةيأشلاو
 ةلاوتلب ىهن ,ار,ا نضرماو مالسلا يبلع جول ن.ماسىلل و نم من1 نينققحلا نيب تداخل ضرما نم

 أ و تيرموبك ىلا سرغلا نويسني مهو نب ىفا ننناربإ للو نما ليف و قارعا اهل ليف تب يعملو

 ظ - نامزلا نق ف سرإلا كولم ظع | نم سيرغلاا ثاولم تناكنيطلا نب ادانعم ||
 مهو د ”اعسن امك لِعو للعلا ريس لوا ًاهانعمو ةّيذرشيفلا مل لاقي ؛ نادالا -يباقيطرعزرا رولا ظ

 ا باينإذورهج ونمو نايقثا نب نواديف او ع عل وضل اوهو بس |مورب و نيثكو ثنداوعنط و ف
 أ و لقعلااهابأي م هاوس وهكلسة ومؤلف قوة بل هو ناو
 - مهملااهجيمي

 اهاسعم ليف 'ييؤمللا' ةظفلوهو نك مءامسا لوا ىف نيذلا مهو زينايكلا مللاقب ةيناشلاو

 وفساتشد «فسارهلركو رسضيكو سواك مو اضيا ةعست ةيناركلا ةرعو سايل, ل قو ىلاحولا

 فينساو سرتكسالا هلشف ىدلاوهو ىناثلاارسا دو لوالالادوريش دنا تنب ىلا خو نوريشم دا

 كلوز
 رون لح م2لعو ةطانشالا تقلا زول لافي و تناوطلا ولم ضعب مث. .ةخلانلاو

 ؤ ىلا هتبسن ةناساسلااشيا مل لاقيد ىرسكدل لاقي غنمدحاو لكنا ةساكالا مه ةعبإلا
 ناملحم ايا ق لم ىلا درج, هرشأو كباب نيريش هزا مواد ءاسنلا نم رع مونم كلمو ناساس منج

 - تالي ىتنا نحن ضر نافخ نبا

 1 تروج ةعكلرب امور ص زج بانكى با الش ىلو ته ىرالا برن ريحه اع

 ءاشم باك ونجرمب كسا اواو بالبر اكتساب ترمويكو اسر موصروااكرنا ضيا نار 127

 ماليفلي "لارا نجيب - اوس واب (عبسضا) تاكيشو رعب كسا انب تردوبكن ب شيرومم

 سلا روتر وا ٠ كلل ذ لوقي ماكس يلو كني نبإ مدأ نا لوقي سوجلا ضعب - <, ايري مالسإيل
 سما يمطقنا موب لكي ىلا عطقي ذ اشك أك - الم ءاقردلو نادلامجوي مذا كماشو ابل لا
 كلاعب ىناثلاو السلا امهيلع مداو جون نيب ايف سفن: أم س انلاو اهكلم برملاب ىسكو قوثملاب ىرضب

 آ .تب كاحضلاوه ثلاثلاو سفن ننال يشع سانلاو اهكلم السلا ىبلع جون نب مح نب ن عنك ن بخور

 نب نوطيم نب سموه وه نين ىغلاو ذ ثمالسلا اهيلع د اد نبناميس مثسبلب ا نيد ص نيتي ذ سيق
 ميرو



 نلاثلاوجلا 0 مه

 ١ ىذا مالسلا يبيع جون نب ثذاي نب نانوي نب نيحو اسكن ب ىلعنإإ نبى وس
 توت ماع أ هنم  ”وجو نم بيبح نب. لاق أم ”ككىرساالنا ىفاحشلا فيعضلا سبعلا لاق

 تمون :ىجشملا اهينمو ضني كل ذ تبي ملو نك كول م نم دربخا نمذا فاشن ليل نب ىذا ام
 تلخا ”كالملاو نال كلم نع:رلاخرضإالا تمن اكاخأ قلخ لن نا اهمو رجل نم ٠رضالا نم جياجسواو
 كللمي وسأوبنحا مل كرنب مو مج اذ هلا ىف تبث اكن ازجلو لاب كر منع نخل نّماع

 . .اهلكرغرجلا اوكنم ثّيمط وممهسوا ىعي كليشوأو ترهوبج نا بيج نبا لوق معي فيق

 نا أهنمو - ذاشد مكي ضرمالا ىفرشبلا نم تلم لا تااول أد .نالغب وجيم نيذتئملاة كا ااهنم
 ون ناكو تس فعلا السلا هيلع مدأ ىنتو فيقع سيحب سفن ث مالسلا ىيلع جون ىلا سانلا نوك

 نما م دأ دوا صق ناأهمو - سنن الا نمرينكلا تحل لسجن ةلبوطلا رمل ةزهكرعلا ليوط مالسلا يلع
 مجرخا لقو خر اتلا لها نم تاقثثلا مب حرص ام فال القت أطخخ سفن شام ىف مالسلا ىيلع حين نمز
 نيجي ةرلو سلو لو غلب قح مدأ تبن حلاق اهلح ند |ىض سبح نبا نع دانساب نيسان ف ىربطلا
 ٠ - دلع ١ ىربطؤخل ات - ذوساّفلا

 نب اطكسسوعد كسل وبر انك سب لس عا ترو تكي ي لل ا عر بسلا جرم ىووعسم
 اد لل اوق ا نيكس الع ل اسر اب كسا مس ضل او ثيعوبك ان ثيهوبكهاشدا المر اكن
 قاحباكل سبا فو لب | فجرشوأن باوو ( الل - بس مان اكمالسابلئ مو[ ش ردوبل اى سم اسا عرو ل صار
 كس بسب ْ -مالسابلع رول ني ماس ناب شبا دق دال نامت اوتو - تس لا ماناكشيردوبلا ملا ل هس
 بيرد ما نم اسرق كك اضعه سئ عرولوو ل كل وقامت با راك اومو األ لراث را دعب

 - (تباَسنلا
 ب رس هس هاشوابالبب ليم هاى شرهوبك اه اشدإب ل و ثوبك مالا مو

 . لو دكحجب .دانعو ضر يل وفاسما كابكو تس لوو كس سايز سا اهني اهشميكطد متجاوب سيظل
 6م 2 دس ل 2 د
 نوط سر سوو كا 2س انزل يفكر وزكرو كر الم ايل ير سرع لم اسماك ل ايصو فيرا لور

 طنس كنراش رارررش ب ترعرعت هوو بك ثرصرلاب الوب نيلي ولا .له نامل عئاض

 ظ . امل اماكىفاسنا عرف بكم اوي - هس اتكساباكور
 ردا تاع موتو بو كسداشداب كيك اقري ىف انا ي صا ملوك كا فس لومار

 ون ايلروترب لاروو ساكن اسنارعتو تيروص كل لومار سي (انم لييصفلا ويجبر ور طورت رم
 ًَ / َى 5 4 7 ص 2 قض م جى ٠ 5 ٠

 1 كم يزطابو برا اونو تافرصنن وكاؤلو لاعفا تاخبس نانا ايكو لس لونا

 مر



 ناثلاوجلا ْ م

 ىرباط يد لإ .هإ ثم كاد اك كر اشعا رت ناسا حرطا ا هس حي اكرومها بسس '

 و توق رن للا ل طولره سس توف درر» تبيان رتب ناكر لوصئريفو سوح طابو
 .تيترمو لع كامو واشداباكن رب اج اد ءاضعال مروا كرري م امل و .بتس لو ماناكماظنناورببرت ظ

 عاطل و ءاضعا بس اب ساو وا الورك كدب ن كرا ناطم كس ى د با وو - بس توق: هو
 لامس تريروا كيا - نطور مركب ءاضح ا ري كيو انا ليف سلو - إم ارو ايامد هل زمر وا

 لبا ناروشفاو تسساطبضو رأى وقو نيككيرغصا ملاع - س.كامو ريمه اكن دب بظل اعرب -س لد ىيرلاو
 لع كاد تروق بح اصراتخم 9 إكس حرلصاو ماظننا كسى اسما عرفو ريك ملاع كيلا تن سرر
 ريك ان: ىررقت ل ماشدابردا

 اونا قرادافو با سيب ةيركتساونرو ل ذخر كامو ريم امق تس ثيردوبك ف لوهن رج ْس
 قي ع 214 اد ربطخو ل بوق سلك تس وةك لو كثعب اسوابو تررادا فس ثوبك ايالو نيقي وو

 ةريز» ىف بلا بيو هن ىلع ىركشف و هي دايأ لعدن نار وركشل بالا مو لاييلا ثان لإ بهل

 تشيعل اوفصيو لمثلا عمي هب ىلا ل سلا ىلا نيب ارهلا وسحو هيلا انحف دام ىلع نوعا هلأسنو
 : ”اسلاو كمه ام لضفا ىلا مك كرون كسفذأ نم اَوُعِصنَأ وانو ل لحل اب او

 121 كروب لوم كرب لنك صراع ناسا البهو ا كر علت ثردوبكر ب
 ظ .كل دورس رنز سن نبك | تولروا كش مولع حس فثااصناو لرع

 ةلعيبطلا لخأتل لاقو لكن يبإ ير سوهان تلو ل هكا ناك تس ص لبي ثيردويك
 ء اسمع الا زموضع لري لد كلل ذر نعسفنلا نكستو ءازخلا نم ىببلا داب نسبلا رصيف اهطسفب
 ءاضعلازم ةغو سبكلا ىلا دري ى نا نوكيد ءاعطلاوفص نخ ١ نمكيجدص هيام ىلا ىّدني ريب دت
 ب ِدضلا نم برضب هماعطزعل غش ىتم ناسنالا ناف اهحالص ميس امواهجبسانببإم انذلل كلبافلا

 نمضأف كلارنشجالا جيق وو لمهلا بابصنا ثيحملا ىلا نم عرجوريب لثلا نما سي فرصلا
 أأ اذهل ةقطانلارسغنلا ةقرمافمرلا ىدا تللذ ناكاذاو ةيناساالا وقل و :يناو بيل سغن الاب كلذ

 كلما جزل فانك. باوصلا نع رجدوتسو كلل كرة شلل ذ ىو قوما دسبإل

 هس راوي رطب جما انج نصت ر وا ءاشدابو ملام العب كمن[ لإ: هتك نإ اتئطعإ
 ىربطلا لاق - سمس لأم اا تل لل عوفر ب تو زنك مجبر وا . كساب م السلا امديلت مآ

 د ا مدا نباوه اله ٍزِهش ا نإ متي موضعب ناكو كلم اج هس ات

 نب قدهشو | ضرجلا كرم تم لقانا لع ا هلداو انفلب لاق نع تن نُحاف نان ىب كلا ماشه

 سس م



 نائلارزولا م

 ةآذ لعب ناكداسا جزنو ىيعّنت سفلاو لاق هلسلا ىلع جون نب هاس نب نشنخ سا نيل اشم نيوبع
 لعب سرعان لها هريصف ينس دام جرف لعبا: كلب أف كلملا اله ناكائاولاف ةنس تن أب مدآ

 لاقو  لوالا لوقلا كر خئبلكلا لوق ىربطلا 2س مث جون لبق ناك اماوفرحي ملو ننس اهب مدا
 أ والو ل٠ ترهوبلوو كس اعلا باتسر إب لل غراوا لس ىووعس ”ةيسزيعبنائازه خس وا َكْلُم نا

 ١ .انبهاوابرعب كس ثدوبلر وا ب حلل
 اكل سا ىو وعسل شل . تسير ومرشميس مان كك ضواشداب لاو اب لي رق ناش لسلام

 ردو( رؤرباس نب لاورقن ب حنس اداين نينار نب بسد اورا نب بسس ارورب مان لص
 اتساع ترو زن ضلوا امس ضيف وزن جل اهي خش دايز يوجب .تسأ |

 ريبعود لالي كوريتو ساوثولا ِ احن لالنو يكسو رب ايار .اهنيل طويلا اهيرحاساب ب

 ظاذللو ايضنملا نم وع نب لسيبع نب ناولع نبكاكضلا ىها واق كس ورقات كمي

 دعم جس كوفر حس ليرصم دكار ف ناولعن بن انس امض يكررقيرصمرلاعوكن ولم نب نان سم امج
 تصد ل9 اس ترشح اسك ىااروا امك صم اوكف ى/ك شو كس ىروأث ب دشن ماسي ين ١

 ناب انياب .ىووكة راس مالسلا لعل يكس مترو ب نس ساعي اهنيك صقار اسسلالع ار
 9+ صا جيىربطلا خيران اهل سير ككشس ناي سا سفر جس

 بسأل جيبا مسا ىف ليققو بسن لا نوب سا بوهد ناهد زالاوهداتضلا اشك
 ظ - بسامّلنا لقو

 ىلا . افا ل اكسر اب سا تر اداه سانت امثال مظل كس اع ريق

 .هتروراعم ليلا ف نصم  تسووتوم تدان سما اكييد قر امسا لبي بانك ا راهب حرر
 كيك مسا ل اعثر شا اضاع .اهنت شرق ماناكلا ت26 نو ارق لاعئ ناكر ىجتما

 مف .ههدنو زوم فروا زب ل ومو تيروص ل نما قاب اركب نك ككرس تاك وا ورث
 تشرف ثصقعسو نيكو طحوو ذوهو لجخبا لاق ىبعثتلا امنالا نحيئربطلا ى سبل ارعبسس
 نسحا هسفن لعج ى ار نيقلاذل نسحا هدا كرمت لاقف موب تشرف ركشتف كر اجب اكولم اوف اك

 ازهوهف سورس! ةعبس هلو (ياس ارو را برعم وه هر فاه جا هلع هدا خسف نيقلاخا
 أرساس ناكيناواهلكم لاذالا كلم ىنا متزع مجعلا ايقرردلا نمرءابجلا لها عيبج ٠ وشواين لب ىذلا

 ناكو لتقلا فادي طسيو حاب سآسو دس فلا نوكتزب مذ جدعب كاعضلا كلم لاق م ك١ ء!يجاف
 م جفت نم لّوا وره سىلا برضو ريال ار جشعلا عضو نمل واو عطقلاو باصلا ّنس نمل

 ممم هسه
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 ظ نأ كل يخُشو
 كالو ىنبو ةنم فلا هكلفز اكو ةعبسلا ملاثالا ثالمو حاس ناكدنا .ةللماج جملا فو

 لدا اج ىربطلا رمان فو نو نب شا ةرّيق 6١ ناتنسربطو ئرلا نيب لنواب د لج ليقم ىناو دّرْعو
 نو ليرفا هيلع ججوخن ا ىلا "لاس 1٠٠١ ريت ناكليفو دنس :ثاتس ناك اهنم هّكلُمَو ةنس فلا رج ناك
 . كلم نمىلاوهبلا لس سإ مناد منامز ىف ناكمالسلا هيلع نون نأ مضعب عزو هلتغن

 و حسب اهلهاو ضرجلا بصخ ىنا و ايصاع ناك اوضلا نا الاه ليش اضيا ىريطلا لاقو
 لوقي نايبصلا ذو لهج لكمنم سانلا ىفلذ هيبكنمولع انناكنيتللا نينّيحلاب هيلع لّوهو هثبخ
 و نابهتلا سأركاهنم لحاو لك هيبكتم ىلع نيش ان نيتليوط نيتج ناك يبكنمر لع ناكىزلا ضعبلا
 ماعطلا هن ايضتقن نااتّيبحام اس انلا بيهزتو ليوملل لوقيو بابثلاب امهرتسي ةركمو هدب ناكمنا

 تاكو بضقلاو عيجلاب هباهتلا سنع ناسنالا نموضعلا كزحتب اكتاجا ذا بوت تدخن ناك تت ان اكو

 مجولا يلع ٌننشبف هيلع نابرعضت ناك ناتعلس «بكدم ىف ررتمنا لاقيو لي دش سميج ىف منم ساانلا
 كل ةلعذ اذاف أمم ام لب هينتعلس ىلطيو نياجر موب لكى تال نل لتقي نام ناسن ا خام ب اهيلطب تح
 - لغرام نكس

 ىهو ك اّيفلا لازم رو تح برزخ نو ارث نباةرلوم ناكو نحب شا نا انغلب ل نب ءاشه لاق
 و كو لب ىف !«تواف ىتسوت زد! هبلس لشو ك اّيْضلا لقا ةيفامو هلزلم ىلع ىوخ لزحلاب بما هنع
 مننا ميزت سوجعلا ضحبو كانه ب عي نيد دلل ىف نثوم مويلا ىلا ىنا ميزت جدلا ثوان دل ابجي رص
 ىفو ىربطلا خرم اتى ام أراه هلت ىنا لوقي نم مصنمو نحل نم موق هب كوم لاجل كالتىف راسا هلعج
 ىلاكهّهسا ناهبصاب لج سك اضلا ىلع بري نم لوا نا ل صاحام بتنكلا نم اريغو نم ”ةطنفللا بانك
 اصع معمز اكو السلا هيلع مدا طوبه نمسا ها ىف كاتضلا ةره أم ىلا س ازلا اع سا ةأّرح ناكو

 امل ىحلل نونذ ىفاون اكامل هئباجا ىلا سانلا عرسأف ملعلا تل ذ بصن ّمتةرنع ناك ًبارج اهفرطاب نحف
 سرفلا ءإ معي ناكىتح هضاودازو ما أومظمف وعلا كلذ نب س ازا لبا كاّوضا ىلع ىناك بلغ

 دعب ماسه لاق ماظنلا قمالا ىف .نورهظيباون هن - نايم اكشف د اةوممو هب نوكربتي ىزلا ربكألا هلع
 مثلزخف سرس اذ كولم دنع ًاظوفحم لزب م منا سا لج ناكوبعلا اذه كاانشلب ىلعلا مفرل ورنا ”صقركذ
 . نيب ضا مثيلع وكلم فلا سب مث 3م جىربط مباَنمت جايب نلاد بهذنلا سرماف كولم هسنلاف

 نشسو اب :لبج ىف هسبحو ! كايضلا نو لي ىفا لق مون نولي رفأعاب سيرغلا تذنحتا 5رتأف
 فقراطلا نكذز وره هام سهصرجش ىف كلذ ناكو ناييرهيلا يح ديملا اذه اوّممو تاذّلا نم الاحن مويو منبع ظ

 مم
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 | سن اكناوياو ق لعلا كولم ضب لانع مالسالا ىف ىنحايقبو ناروهشم ناريخرفلاو اقام ا جيرسانلا ىف
 - اكريقل ' ةجو نك نقد ناجرهملااّما (زورو دزذورينو ناجرهم أرهو تاّرسملا جرد نورهظي

 ضرولاهلدااحد ناورهم موب مويلا انهىف نا دركذو ىنبوزفلا لاق سلاما ةّيبسمرافلا قرهمو
 ىف سمنلا نوكتا مويلا أله قداربهتبس ++ هيدوهاّماد ناجرمم ميدو نا تازجلار اف داسحالا لعجو

 لجو ءاوتسالا طخ هيف تماسي سملار لمذا ماعلا حيجف ساهلاو ليللا ل شدو ىفيزتل ل ارثعالا

 سمثلا لصترهم | ةتس دعب مرهش | ةنتس ىلا اهب نوكتو ”ببونحلل جوربلا ىلا سمتلاريصت موبلا انه
 ”نتماسمس مثلا نوكل ملاعلا ىف ساهللاو ليللا للاتعبو ( عراد) سرسامرههش نم ١" ىف ىجيرلا ل النعإلا ىلا
 سرامالا مودوركث ١ ةناسوحن ىلا اهبذ نوكتو ٌةيلاهْلا جوربلا ىف سمشلا لخ لت سرم مالا سعب متءاوناساالا طخ
 ةيتسر افلا ةنملا نم موب لواوهزن دييدجل مهبل ةيبس سافلا فدانعمز ةمول .سرفلا شخزورينلا ليح مونوش
 .يئاولاوقلاو وسلا ف دو كالزالاسادا مريلا انه ىف ا نا أوعز سرفلاو

 نوني اوف اكن كل انه انركدوزورينلا مدب .جرو:نلملا و ةججعلا لارلاب ليشعر ىانركذ لقو
 5 نع ىلا م: اجرهم ثلل نكو - مايا ةتسولا مديح نا ماي ”نس ىلازورينلا فج فلا اونا نورهظبو
 _ ررغلاو ةكبيزلا تاونإاهظاب نيعربنلا ميج نود عجي او اكمن1 ضعبلا لاق لب مايا

 نايجرهلا و زؤريثلا نيبو نارهملا ميو موب ما لوالا ننريتترزش نا اذكم هج جئملا ف لاق

 مع لذ سرفلا كولم نم نمزلا ميلف ىف تازم مول ناكين ا ناجرمهملا ىنعم ىف سرظلا لشخو موب 8
 وهالاد ىنعمو امرهم ليقف كولملا ءامساب ىمس ىجشلا كداكور هم ىمبل ناكو مق اوعو سانلا ٌضاوخ هلبظ

 ىف هامرههوهورهشلا له نم فصلا ف ثامن أطو تالدشاو ةريلاط كاملا ثال ذناوربشلا ؤ

 مبا نم جريغو ناعلا لها ضو تبهؤرهم نسفناةريشتو بأ وادي تام ىدذلا ويلا كلذ

 ْ  ثرصتب نأ ءايشلازم مود لوا موبلا أنه نولعجي

 نم يجو 59 دأ بانك ءاجو مهب ه1 نارغلا را زلا تسدارف با داتلا بيكرطعب فو

 و ير لارتعجلا ف ناجرهلاو مرلا لارتعحلا قزورينلا نإ لايعمل بت ىذنلا وه ىلاغن هدا

  فساتشب مابا ىف ليق تش دل ناك

 -ِ : بس نكي مدع لوربو شنب مرد ليفي 3
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 أنه ْ رثل تالا موهلخ ىلا ناسنال عنب نم سرأذ كولع لحج

 3| دسم م
 نم ليقو مدا نبا ليقو هداوه ليق جانب جونو ضرمالا كرم نمل واوه . ثيدويحك

 مالسلا ىيلع هدأ لبق نبل نم ناك خرؤملا بريجوربأ لاقوم السلا ىلع جون لسن

 مدأ نب ثيرووبكلا ماوه ليقو ثرهويكن ب نينر نب كم ايرس نب لا لذ نب جيته وأ مث |

 ظ لنبلا لزني ناك

 فساد هع ئرهطو هوب اس لزغي ناكر ش و) نب نش رسا نب نائيجبوت نب ثنو مهط مث

 لاقو وق هتعاطل ثئمهط ىطعا ,لدا نا يزتسرفلاو ةشباصلا بهاذم ث لجا ىلا
 اهلزنو ىباس كني لم ىنتبا منا ليقو هتيطايشو سبابإ هلعضخأم ةوفلا نم طع ىبلكلا
 بالكلا ذاختاب ما نم لوا هناو ضرملا عيبجيف هيلع فاطف هبكرت سيلب ا ىلع بثو هن و

 _ ىشاولاظفح
ْ 559556 : : 
 ىهو  نافوطلا لبق ناكل شو نافوطلا هنمز ف ناكلبف تاومطونا نيشص: حت
 نطقلاو ميبرنالا لزغب ها نم لوا

 لوا ىن) هام ا جب خيرسأن ىفربطلا ىحو اهل كرخر ١) كرم نيل نم ن اكب يح نبا لاق هلع

 منا و ىرلا "كني دم ىب ناو لب سلو نداعملا مبوختسما نم لوا وءانبلا ئب ورجشلا عطق ١ نم

 0 اهلكربلاقالا كلمو مجم لوو س انلاب طالت مرعنمو» ”ىنجو سيبباركت

 ديسو..ليقو نس اب .٠ كلم ميىلصالا ةتساو هل نيش ول اقف .ناوبقل ةلعامشلا نع رانعم نيو

 اجرلا لمي م هاو هلل ذو سرفلا تز ام ىلع نيطايثلازعبهنأو ؟الم جم يملا قارا ةسو

 الع اسمباهيلع ليقاو اهيكرو نيطايتلا اهو لعصف جاجز نم "ةل عب ماو اكدوتلا تعنصو صل وأ ٠

 ل فتة ي سا ويفالا ىلا سن واين د نم ةرلب نم ءاوهلا ق نيطايشسلا

 ديعوه و نيا ةرعب مايإ ”سسجتو مويلا كل ام اوز يون دبع ةوأ سلا ةبوججالل سانلا

 كارو مةرهلادةمالاووببلا و نيل منعومنع هدأ مف مف دو (زورو )زورينلاب ىىسملا سرفغلا

 معربخاو ها ناسحا لجو هلاًعضاخ مّن اًعبطم ناكام لسربكت طب نيشجن ام ةليوطارم

 مس ]سم١



 ىلاثلاورجلا

 1 ني ل33 الرسو كلاكقلا رهو تسر ون با 76 و

 .. |لباب هنككمراد تناكو لعببسلا مهيلاثالا كلم ديشجب نب ناباقثا نب نو ليكفا م
 ظ . سرغلا كوىلمرهت اوهو

 هككم ىف ناوهلاو صقنلا ءاخب كل ةريغومرهلاو ماقسالا متّوقب منع مف ارلاورمهّسو مولد شا ليثست
 "ا | ج ىربطلاركذ ا نك هلتقودكلمراع ىبلذف بس | سوم ىلع بثو و'ةّتبوي كلا يدا ام سعب

 و ارشع هأشعمو كانه ىلا هل لاقي منا نم ”ةطقللا ذو :ةعبسلا ملاقالا تلم اًرحاسكايضلا ناكو لع

 سرغلاو ناري ىف كللم لو او كاحضلا مايارخاوا ىف السلا «بلع ميهارعا ناكو تلاضل | ليف بّيعاملخ

 .|| كالت اء ايلعلا ضعب لاق .ةكلس ١ جىربطلا ىو ناذوطلاب نوفرتعل منال نافوطلا لبق كاحضلا نولعجي
 1 1! مالسلا يلع ميهاربا قازحا دإس | ىزل ا وهو د نموه
 نّيبضا ناكلاقبو اثلمرج ىربطلا ىف احفالسلا هيلع فنلل مهاربا ناكت سا هوب, نمنو تيمزؤ» علل
 نلو نم دن ارم او مالسلا هيلع ىبنلا جين وه ناري ىفا نا لاقيوريفكبمالسلا هيلع ليلخل ميهار لبق

 ىربطلا مالك ديو نارغلا ىف سوكمملا نين رقلاوذوه ليو دوم ساث) اه ىنالا ناو ءابأ ةاعسن امي فيش
 و بس أسوبب نمز اون اكمهلكرصم نوعرفو مالسلا مهيلع طلو ىسومو ميهارءا نا لة جد سأن'ق

 اياب ادلا ٍولظا ناكىذلا كارغلا لتف ىنلاوه نوب فاو يشك التخا كل ذ ىف نيخروللو نو سوفا
 . زورينلا نابيو ناب مدّمت لذو نار هملا هومر بع كاحضلا لثف موب اواعجو هسبح ليقوارحاس

 ءاهبلا ةانعم ليقو تايئاحؤل اب لصتم نصاخغ ى1ييترشلا ءانعمو نب نمش نم لوا كو نيرفاو
 لييق اثم جىربطلا جيان” ىفو ساثلا كر دم هانعم لبقو كاوضلا لتقرموب نم دون ءاشغب, ناكمنال

 تنعي ىلا لاقي امينزتتلا م كلاريسفتو نو سيفا كهل ليقت ةّيبيكل اب ىمم نم لوا نوب ىف انا

 يفر اجلا أو ءاهجلا كانعم ليقو لخلل ا بلاط كىنعم نا ليقتو خيش (حورلاب لصتتير كر خم صاخخام ١ نا هب
 !  كاوضلا لت ن يح نوليرف ١

 عاولإ ثالث رس لك ام سا: عسن هل وط ناكو كلم نكي اع ايد اندست لج سنو لي ىف ١ ناك
 - جامرا ”عبرسا و لدص ضرعو حام سا "هن الث هن: جضرعو

 منيب لرهلا مدقو مرخص ى هو جرب تلاثلاو جوط ىفاثلاو مرسربككلا مسا ءأسبإ هال هل نأكو
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 ناكل تكلم ساد لباب لذي ناكو ناني فا نن ناري نه. ارهتونمر رههجونم من

 - ماالسلا مهيلع عشوبو نؤاهو ىلدوم ىنمز

 . | ةوعسلا هلاث لباب هنكلهراد كءءاكرعجونم نب >وب نب نابقت ا نب نابا نب مس مث

 يبون راع ةرايولا بلا ضوفوربرسلاو جاتلا بحاص -لجوز اجلو سنهلاو قارعلا تم حربا لعجواث الثا

 لباب ضرما تيرمس ليفو جويا ةظفل فجع مز ارب اذ ناربا اهل حام وأههحرما و لباب "كلمت تيبس ىبولبق

 أ'هاطتماو ةليفلا لذ نم لواو موجلاو بطلا ىف يظن نم لوا نوري شا نأ ليقرهش نارا ببسلا اذهل
 بسن ىلا كرقلا ناف ن ٌني رفا 3وا نم كرتلا نا لابو ماك و زوالا نغا ن«لوأو لاذبلا كو

 - بسارهت بسيشا) لاقيو ناري ىفا نب جوط نيس سإ نبا ناككارن الك هيلا
 ار! نب احس ١ نب سيقي فا نيرنوخشنم نا انهرجشونم نإ ضعبلا عزو ق دانت سنن نعلّراوه هك

 !لاهركتي سرغلاو ىربطلا كد ثرجووب لمت نم ةنس +٠0 ىضم نا لعن, ثالملا هيلا لنا السلا هيلع
 مىط ننال نباديلع بو مثالنس ٠ (رهثونم)ر هجونم كأم ناري شا 2001١ 3” ماهل رعد“ لو بضل

 ناكو انس ««مكلم ميج فتنس م كو رعب كل مور هشونم هيلع بلغ مةنسا؟ قرعلا نع هاغنذ قتلا

 ىبلع ىسوم ّنا لاقيو ناطخل نب بررعي نب ب جيتبل نبا بس نب نئغيص نب سيق نب نسنإرلا ةرهغ ىف نجلا ثالم
 ويقونم كلم نمد. تنس قرباظ السلا

 نيب ضال ت لوف كشوكاهل لاقي جربإ هنبال ةنبا طلو نب رفا نا سو. |رضعب يزيل قو ىربطل الاف
 نو لب رضا نطو مث كشيوز اههس ! ةيرماج ني قال ترلوف ةنه كشوكف ن نب فا عطو مكوك اهم كيرا

 ةايراجن نب مقال ترلوف نه كرو زرف نري فا عطجو مث كشيو زف اها ةيي ساحب ن لير فال تللوف كوز
 ذه لرب) ناي فا ئطو مث كرب اههسا دي ساج نو ديب ىنثال تلو فنه كتيب ناري ىفا وت كتيباهمسا
 كريواهمسا ب ساجن ب فال ترلوف ةزاه كزءإ ن ند فا عطحو مث _كلزربا اهمسا برأ ج نو فال ترالوف

 يان غنم ف كدجشنم اهمسا اننبو غاز زجيشنم هسا ددإ ن نب ضال تدلوف ذه كرو نر رفاعطوُ
 نهد ناوشنمةنخا طور: يشتم نا مك ةريارتنم ومما انذيورنوخنشنم همام ه) ترلوف كزجشنم هنخلا لو
 - نزلا, لبقو لذوات لب ةرلوم ناكوريتونم ىارهشونم ل ترا

 ٠ هجاتب هجقتو ريل ن ّيرفا هيذ مموتف نري فا ؟نجىلاراصربكادرجشونم نا مث
 ٠ مم مآ 1



 ناثلاوجلا رار

 1 ”:هلاوحل ضجو كولا ءامسا
ّ 00 

 نب, بس اساس نإ عل لد نب سرس نب ىمارس نب رس اي نب جيوطا نن, ب اس ُّض ومش 8

 - ينس انكي |عب سا ةر ناكو 57 نقلا نن.جووطا نر درس كلررهو د نل,جكول كل, تسسيز

 لاًئسء ريسلا دون اكو ظان ليقو باز هما ف ليقو بس ءط نقن من

 ٠ مويلا نب>جوملا كزتلا -

 ١ ناولملا نا ليقرهشونم نيسذون نوسيم نبدأ نبؤاز نذابقيك مث

 هلسف نم مهدالتاو ةّيدبكلا - ْ

 | تم اكنيطاشلا نا لق كالا ذاقيك نبيك ننس داقيك مث
 »ف مالسلا هيلع دو د نإ ناملس صا نحلل ةوعسم

 نب متسر ناجشن نب (بابس ف١ تابسإرف سراذ كلم ىلع بلغ (رهجونم) ر هشونم توم لعب لي
 علزتلا- ا ليقو سرغلا نموبذ نوري فا لسن نم تايس يف نا لمقو سرغلا نم الكارملا نموبف كرت

 نفك د ٌسراو دالب نم ماع ن امام بّيخو موج عاما انحبا احب تايسأف ناآكو نولي رفا دال نم مرلك

 لسن نمم بس مط ندؤز ىرلعرهظ نا ىلا نكفل ا وأب البلا مظعا قدنم سانلا لإ 0و ىنفلا يس اهناللا

 اًميع سرغلا هلا تاسافؤز دط موبو نسفأو برغامو زرمعف كاتسكر لاذ وز 5 > طف ونم

 0 ناجرهلاوز مسونلا مهدايغا نم ثلاثلا ةولعجو تايسا ارذّرش منعش ماما هم

 نيطاشلا قعاسمب ةمكا# نلب سو اقيكىب لق مالسلا ىيلع نايلس نمز فس واقيك ناك هك

 نمرىسو ضف نم روسو سازؤل نمر وس و س ا. نم روس و يبش نم روس و ىفص نم روساهل

 تاناوبكلن م اهبفاه عم نظرجلا و ءامسلا نيبام ةردبلا هزهاونب نيطايشلا تناكو بهذ
 تاكو برشلو لكأي وهوط خت ا”و لوسرل ىا ثاردحخ“ل س واقبك ناكو سانلاو

 ود نم ىي نملا ىلعو نملا داليازغف ربت رع ىأ ساملف صا لك ىف ًرفظم اًدوصنم

 ا ا سوافركب ىضظف نسلارلا نب سانملا ىذ ةهرب ا نب ساعذالا
 ١ انهن ا سوبا سواقيكل لاقي سواقيك
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 ناثلاوجلا
 1 ممسسم 1 0

 كنتو كلا قةّلم لعب لهز ىن) لبق سو اقيكن ب شخ وارس نب خيرك مش

 وو يلا

 صضرسا !ىفريمثك ني رم ىنب سو اقيكو نآتسادف١ ضرم] نم ساه سنغلا نديم

 ْ بقع سخيكل نكي ملو سنولا
 | و كاملا ذابقيكسب ةسانبكسب سسانيكوب سمكن بونت نبنعسإ مهل مذ
 كةرلب ئبوانّيعرلا قل دعو نسحا لذ

 نذ/ه|ساساو لّيمارسا ىنب يابس نلطا ىنلإوهو بساوهل نب سانشد زل

 هر امنوتسملقلا عيبا ووسلةوجاذلا دالب مكرم ىلا باهنلاب مل

 .اهو عش ىصن تاب

 نميريثلا هل لاقيو تكل ىا د.ناكبسأ تشب نب ىايدنغما نب نم ول

 هلداممداخو هللا نبع ا نم هبتكىف بتكاٌيضوماَعيؤا وتم ناك ساي رتغسا نب

 ىنعمق ارعلاو لباب نابدرموصت تنبع ثيح ماش تّدش 3 ار مكلهأو لياوسا !ىدىعب ضغ ىزلا وهر هف

 لبقويصالاوها نهو يشير سرس اعل ابسمسا ن ايو (رثروكى اد كلم ازمة شح ةشحم)* مالو بئانلا ناب يم

 نهب صارهنتخك ناكو بساوهل نامز قرصننخب ناك انما جمجراات ىف ىرباظلا لاقل قتسم علمرصن تاب ناك
 مهلتذ لباسا ىنب ىبس ىنلاوهرصتنخجو لصاحب نأ اجد ىب شرم مثلا لصرا للازاوهالا نيبام (رثروُك)
 ثككموا ةنس <: مون ىلهشكمو ذل السلا بلع ىبنلاايبرسا هنا هذ ف كاكو لباب لاني ناكو مهدالب ب رخو

 لبق واد ليبرعتة خب ن اكو السلا بلع ىنللزح كلذ ناكل بقو ىربطلا هلا سجملا ن ارغلا لأ تنس ٠١

 تلد اهورصنتخب نهيح نم لرلا ريمان ىطسحلا بحاص سومهلطبكول م للا نمربزك وجو السلا هيلع ىلع
 بسارهل نيس ساتش نم دخى مث بسارهل "مخ ىف نآكو ةنس .: .نمزثكا اع ليفو ”نس م.رصلن#ب تبا

 لي 0م

 فيكرم سفملا تس ىلارظلف ”لس١٠ وا تنس < . لعب ا و ضرار جملا و وق

 تش د]زرهظ فساتسي مما ليقو بساتشب سك ىف درئرق يت لكل عرثلا نا جعا لاقواه لجسم يبو رمعت |
 مثالسلا هيلع بلا ءايمرا ةزمالنضعبل مدار اربعلا نعزصعبلا لسع تشدإز نادو مدننا سوجلل غزت ىذلا



 ناثلازجلا

 3 اوحأ ضحنو كولللا ءارجسأ

 خانم اسغلا نم :شاساسلا كولملا ىلا ناساسوباوربكلا | >وناوهو م كرمال الا

 ل ياحلو ىلا اهم! تنذبو ناساسورجكللا م !دنانبا دلو نمهب يفوت قأبسام ىلع

 لاّقو ىدوعسملا هلاق ةيسارسلا ةنسح كلن اكساب نفسا نب نمهن,تنب يلج مث |

 اهمبا نم تاهت ال اهيبإ دعب ىلا تكلمامغاو دازارههتب تّقلَيو ىلا خامسا ىربطلا
 ن اكو كلذ ناساس ىأس امذ نمك كلذ لعفن اهنطب ىف هل جاتلا دقعي نا هتلأسف
 72  ىارلا هل ليف انلو مفغلا سيل ابجلاب حبو ديت وخعطص اب نحن ننام
 وحاربكلاا سا دوهو لباب ىنككم سادتءاكو نمه نبأ ماد ىااهجاداهوخا مث |

 نع جاتلا ىلا اهماو اهنا تلوح! | دربكام لجنو ةيناساسلا كولملا ىلا ناساس
 اطياضاكلبأب هنكلم ساد تنرأكو حدب |ساد [اهارمس س ساعده نب نموه ىندو كيلا اهس ]م

 ساب عانس ناي! .ح نمش خصالا) ا د كنب ابابجتم نايو كولملا نميز وح نملارهاق هكلمل
 با  ةرعب نم كاملا هإريصو هسفن

 مهءاس لم لتقو هتدع سى سلا ءاسا نم نيارب كلا |ماد نبا يضم ةااساد مث

 م . ادوفح [ماّيجب| مغ ناكو

8 
 يحن

 هجين م هّيس ىجملا نإداهبرهظاف ناوي, سد دالبب حلف صرمف هللا هيلعاعرذ بلع ب نكت نعي ا
 ىف لتتتو هيف لوخ ىلا ىلع سانلاوسق و نسوجملا ف بساتشب لخدو بحجم اف حلب وهو بساتشب ىلا '
 ١ نيسباصلا نب د ىلع الهلق ناكو ةلهظع ةلتقم كتبع سك ذ

 ىلا دكتلا !رغنم حالا اويحاو سرباف لها هلم لشو ءامرشلا سرفلا كوام ةلساسخاوهو هل
 نيش 0 ا _
 كمل عأرتج ١- نم ازجا اه لاقو هيلثاق ندكسلا لتفن لنكملا ىلا كلل نب أوبرقنو ىبارمعا هلق إما دنا م

 3 .هسأرجبضي ةضنجوجيلزجو ديل بهذ كا نبرربخا ايلف هلق لعد ا تسليما ننكسإلا ناكو

 لنكمإإلا هل فوق كيلت اق لتقيو كن مس هنن صوتي نا ساد دلاسف كتبا وح ىغلس لاقو هيلع قبو زج
 مو مهسلاو سرساف كلمؤايب ىلا كلولم عيج ىلع طلسنتلا سنك لهس |ما د لانقدعبو كنشووبب جوز

 أمتاد نيد اددو مجتكرعاو سرماق ىف نارينلا توسو نوصتملو ن رمل نم رك رهو ىصمو ماشيلا

0 



 ناثلاوجلا

 لعاك)هةوبا سوفلن نا وبلا فو لقملا سوفلبف نب دنجردجلا مث

 يا

 كلا ركذو مغص ينبا ناكو لنكمإللا ءارعا ”نحان طق لكك لم لدكسالا توم مت

 ضر هلع ةّينانويلا كلف ةداسلاو كسلا سانحاو ىلإ ىناو س وننكشلا نبا مسا ن

 السلا كنه د اا و

 - ةنسا»م كلمن اكو س وملطب ىدس

 سطاع سوا شا

 ىطاأس سوملطب
 -لنسحإلا سوملطب

 ىكلم نحوفتخا ىلا سوملطب
 سويسو د سومهلطب
  نسينانويلا نم ال وه لكو - ىرطبول ات سوملطب
 ٠ه .سوبلوب سوياج مهنم ثالم نم لوا ناكت صاصملا ملا مكامن مأشملا كلم

 مثالسلا بلع ىدابع نلوةلس 9 هكلم نم ى غم املو سوطسوغا ماشلا كرم

 نس م.م لئكسالا مايشو ةرلوم نيب و

١ 
: 
١ 
, 
/ 
١ 
 ا
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 ١ تووسايفلاوطس سا ةريشمو هدم د ءانصالا لي ناكو مهولعر اذ دو

 و ]س1 د نئيو نيب بردا توقف تلاد ءادا نعركا لنكستالا كلمارهف سرغلا تام ىلا جازلل لغو اناكك هلل
 مةنانتسكأب ملقا باذن ىلا لصوو ربا ازغو ثااذ لكى ىربطلاو يمس ليو ينانؤب ناكلبت ناك م نا
 ىف ناكإساد لتقو دنس )مس كلم ناكو بهذ نم تون: فتيل نكمالا ىلا لش داوسلا بج اند تأمن عجرم
 أ اهنمو ضعي نكملا اهنم ةزتانكس !اهلاهامو ةنيدم شع قالا بو ةككم نم ةثلاثلا ةنسلا لوا
 هلايآ ون اهريبغو سرمات نم رح ان لكى دقو ننقرمس قيل مو م تن نمو قره نيدمو ناهبصا ةديدم

 .منمرسُير لكترإف و هناك تبنثتت ندكسالا دم ناكو باقل كام كال خوحخو كاملاب دحاو لكب طاخو
 ١٠مل عموطسرا ةراشأب كل دزاوو للا مجتيل لنكستالالزحاو كورلا دايقنالاو تلمملا ماظن مرعشف تيجان هلع

 ا



 د

 0-0 عجيؤن كَ

 .لنل يمضي لقا وا نس مو رم ىلا فئاوطلا كولم نامز نامزل

 نمثل سل نم سرفلا نم ن المت ناساس نب كلاب نيريش >ءااهلكس رغلا ترم /ُ

  فالاوطلا كولم نم نايو ني رفا لسن نمىأ ياي لشفسا نبا

 كتبعول كتساببم نسح ىنذلب مولا الم هيلا بيكريشس ا نبه»اس ةيعسك مث
 كل ةنملن يب اس هيلا بتنكت كتقيرط كللس ! نا تيبحا فاو كتكلم تمالسو

 نتقابل اق ادي ااكو اًععو فلخا مد ىنالورما ىف لزهها ب لاصخ ناب ْ
 البنا تيفاعو تقمالبثوخ وو ةرككالب نقث سس ال بولق اتجاو ىوهلل
 لوضعلا ترمسحو توفلاب تميو بضخلل

 هتنديع سيف ارسلا نسح ناك ول أس نيزعرش )م
 نب ىفام ناك ةدهع ىفو ىتباككٌس انلإ شبتسأذ ملح نايوزهره نيم /ُث

 . ئوسنلا به نملا ىئ ادني دنزلا لبي

 تياوطلا كولم نوعين نلا نون اغشالا ك ولما هو مثربأا منو نعي ل بجل الب كاله ن اكنمناربغ هلط

 جي مةمءأيبن الا لتقو ىلع مف سس ناك نامزلا اذه ىفو ناكبايريش >1 كلم ىلا ًامئاةقازتنالا انه ناكو
 ف وطلا كولر اس كلمو َلنكسالا كزم ناكر ىربطلا لاق السوة الص فعلا فلا مثيلعاب ىكذو
 نا ىلا لتكمإلا كلم نم كلذو ةلس د14 ىدرعسملا لاقو تنسرسبب ليقو ىأ دنس هم ىاونلا ىف

 1١- ”يناساسلا كولملا لحيوه ىلا ناساس نن,ثياب نب ريش سا

 ملك غلا مبرمج او ضعبلا هل عيضعتو نضعبلا لتقو خم و كوالا عيجلع ب لغريش قنا نااولاق هلط
 كب بقل ناك اساس كام كو ةيناساسلا كولد ثوم 5السإال ارهظ نا ىلا هن سا ىف سّرغلا كام ناك

 "ريشا ةرشعو شعجيرا -كلمأاّتم تناك نع يلدا ىعر نارك ىف لثث حج دز ههنم كلم نمرخاو
 انبي ةوشحو نلجؤإس و لتفب رماف ناطيشلا ”يعاد !رجوف -نيد ىلا قب لدزلا ىفام اعد ىربطلا لاق هلط

 طنين ىفنامنا ؟فنماج جوملا ىفو هأ مباح لتقو لاس ى لحب انني دم باوبا نم باب ىلعهقيلعتو
 ملتغف دالبلا ىف نيقرفملا هناع دروطحا نا ىلا يلع نماليشحا باجاف ةيونثلا بهانم مارهب ىلع وع
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 31 مهلاوحا ضعبو كوالا ءامسأ
 هت 4

 خشم كلم لوا ىف ناكو ةنسا« وأ نسا كا مزتره نن.مارهب نب مارهب م ناب

 قايضلا عطفاو فيعضلا كهف البلا تب خةهزنلاو سيصلاووهللاو تازللا ىف
 |  :ن اززلل لام ل ةواهر انج نم تلغ هصاوخم

 ذو -اعست وا نيدس « كزمم ارم نب مارهب نب مارهب ُّ م

 0 ثلاثلا مه وخا ىا لبق نم موكنملا مارهب خا وهو مارد نب ىدزت ُْ مم
 ,باسنرضعب تنراكو سانلا ىلع كلذ ٌقشف ل لل هالك ثله مث .ىسرن نيزره مث | 9

 2 - تاتحلاا ذمولأس جأرلا تالنت لوف اهلبح أوكل ىلبح

 داتسبلا هيدا باتكب تش دإريز هات سرفلا نا تلا ذو تف سزلا ميلرهط انه ىفام مايا ىفومباوص ١ نمءاس لا لت
 ةاتسبلا نم مهنم لدع نف لزنملا مّلقنملا ليوأتل ناب ننزلا كاك سنزابلا دامو دنزلاوسفمثلازلا هأسو شف م
 تب نعف لزنملا فال ذخوش لدوأت ىلا لزئل ره اوظ نع فرى ا ىدنز اناهاولات سشزلاوه ىنلا ليداتلا ىلا
 ١١ د:قوأيزلا منيبونذلاو نب ز اولاقو برعلا

 سينا لت ابر خاوطسو نك رمل وخ ةريصو دن اهزتنم ىف (ةأاضفلا رض اقر نالبوملا عم :ليلراس ن ١لبت هلك

 نانبولا لاقفريطلا قطنم مذ طعأ لحا له ناليولل مارهب لاقف بوأجرخأو يصب موا ذاو موببلا الا أهيب

 كفن نم ىنديتما اهل لوقيو ةهونبب طا كذ مدل اله نالبوملا لآق ناراطلا نانه لوقيام لاقف هتف
 رب نكلرغوالا ل ظلوه انهن :موبلا هتباجاذانركذ نورثكي ب تك انا قبو هّذدا نوبي دالكا ام جر تح

 لافف كلملا له مارا ف به خام ةيرق نبع ع اببضلا تاهما تابرخ نم ىنبطعت نا اهل زا لاصخ
 انعاقحبا ف تلاق ؟ امو نيعنصت (ف يرق فلا قايضلا نم بجي ام كتبطعا كالملا ااه تما >نا هوملا

 را لهما انهرككلا اهل لاقن تاير ذه نما رقانثوا نم لحلو لكولطقنف دلولا ذك للا مىبظ
 لاق خم ىن نم ظقيتسا نازبوملا نمزالكلا اذه مإرك عمساملف كتل ذلعبام قاهف كل نب ٌِلماناو هيتلأس

 . ا ةييرتلال الاد "درع م كللزادالل ايار أزل لاق اطلا ناسل ىلع لثللا كبرضب تبر صق دل ىنلا ضرغلا ام
 لاجرلاب الا كاد زعالو كاملأبالا معبرمتلل ماوقالو يهب والم | تحن فرعتنلاو تعاطب ىلاغت هند مايفلاو

 تازيملا ل نعلاو ىل لعل بال( ةراوعلا ىلا ليدبسالو قس (علاب كا ىلاملا ىلا لسبسالو لاملاب”لا لابجرلل ماوقال

 بايرا ثو اهرانجنم خايضلا تعز ا تناو كاملا وهو مق غل لعجو ٌببرلا بصن ”قيلالل نيب بوصنملا
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 .ةكاملا عاب املا او ءإنولا سل قتو الل ارلاو هفلغو تاتكلاوذ اس 6

 ءاظعلا ]هال سفنماز ا" اجناكو نينس حيرما سب علخ ىسرن نيزيره ناريش ا م
 ام لعب يلع برض ناك ط اطسن تحن تام ضانكلا ىذروبأس نإ بأس 6

 .الداع ناو اهببانطا مخ

 د01 انقل رحب لمرف ةسايسلا سنا هنا جياع دواس نإ نب ماره كوحا 4

 - عاش نامركمنفل نادلة ةباشن

  ةاش نامركوخاوه ليقو ةاش نامركم اره نب درج دزي م

 مر

 ا

 نسف

 ا

 ًاهيايرا ىلا اهو مايضلا كلما خزتناف لاومالاو ةماعلا تلف ةلاطبلا لهاو ريش اهلل اهتعظناو جازم

 ٠١ !ذايعا ممايا رت تءاكوتح ىمادا تنسغ كتالملا لما ىلا جونو

 تيلقف ميلاقالاو ىاونلا نمرثكم اوبلغو برعلاو م علاو كرتلا هذ تعمطفريغلا ا فعضو هلل
 نمزبكاو ىناونلا يجفف ةنس + آسر لبا لف ىدايالا ّيغلالا نب ثور اهل يهكلمو نرعلا داوس ىلع بيععلا
 راب مابثإلا ىثو داوسلا ضر اباتني لم تاورولا لاه ىف ينو كتل اطزغو برععلا لتشتو بيلا و ىسملاو لدتقلا
 كباب نيريش ١> لسن نم يناثلا سلا كولم لكوىباسين “نيردم ناسا زسايو سوسلا نب ضمزاومتالا

 تي ضاوملا شف سانلا تويب مل تناكمانلا نوصي سوجللا نم ون اكريش جلا لدتت ىلوالا سرغلاثاككلب
 و ناّتسزوخ جلب نع هب اسي لنحب اضرا ىمس ومن [س ة ني لمريش ا لسن نم تين دناثلا سرفلا ضعب دكر د

 نرم قوشلا بل خلاب قداس نكسنن الملا فرغب نوسطب نونكسي ةيناساسلا كولم نا "ف3م (7جوراذ

 "لني دم ىنب ىنل| نيطنطسق 6نلا كام نمز ف ناكو كن وباب نثعملا ناوإلا كانه نيون الملا
 علخيو برعلا لثت جل باناكالا ىزبولإس ىمد اما مث ملا كولم نسرّصنن ::نمل ذا ن اكو ةينيطنطست

 ١١ ز ره ننربش جما ديؤجل تالملاب ىصوا هوناس كلهاملذ - طن مذاتكا
 يس الل ,هتم قلن ئس دير ىلداب بق اميوا لتقي ألي اي ناطيش أر اجرب اكو ننالاببفلي داو هلك

 لاو قالا لي دلال مزقت يس زيوت وللا سانا« از نما يلا ظ

 كانا لبق نمس طلا نه ؟نولوقياو امه ناهم ق سرطلا كلل 3 باغ ومناكمأهنمكزهتخ هداؤت لكسف

 ١١ ١ هكالهال بيذلا نمسرغلا له لسرا

 م



 ناثلاوجلا لك

 ل“

 ىهو كرم نايتنلالنعقنرونللو برعلا ىفاثن مثالا دج دز نبهوج مارب مث
 كح ىف ةسرف عم قرخفآزربك أرجو لي لشمس شطبد وق ١ذ ناكو تنس نيوشخ ننا
 0 هتشحب اولي لو لحولا

 5 2 7 صا ©

 كلر قروب انضحاسس ثيم راق انوا ريتال ل تكبر الرا كرا تع ةركب ئ

 ماشوا روسات 20 كا تن جان ىو تتقيد ناي هاشر ايل انوورب ظل مم ب

 كينافت نمرهشا هلرصق نّكمموُحلاو نر لل بحاصوهو ةريدل كلم جنب ءلبلا سيقلا يا نب ناعن امن
  انهميشالا دج د نامز ىف وك ملا نآهنلا ناكو ساهتس ىينابب لثملا برضي

 لو هل قيال ن اكمش“لا خرج دزب ن١ كلم + ب -نيجرسان ىف ىربطلا رك ذامذ نفر ودل ان بدبس ناكو

 نانلا ىلا روج مارهس هبا عف لذ ةريجلل رهط ىلع لذ ماقمملالاو ءاو لا نمردج سم ئرب يلزم نعل اسف
 ى نلا ناكو برعلا ىداوبنم قيداسلا ىلا ةجاخاب ةرماودايا هلزئاو هل انكسم قروالل ءانبد ماو له

 مكتا ٌتلعول لاقف هلم ناقتاو .نسح نم [وبججن ىشانب نم ف املذ رايس دل لاب: اجر نن ول ىند
 هرفتل كناو لاقن ترماد ثبحسمثسلا عمري ٌءانب هتينب, هل ها اناام ىل نوعنصتو ىرجأ ىننوفوت

 لثلا.راوبضف - نأ ساس تاهث ننرونلل سأرم نم طف يبرعاذ هند ل ثهنم لضف اوهام ىنبت نا ىلع
 هس ىنيقلا ناح مطلوبا لاذ ميك ناكنملو نيش ظن

 رقكملا ءازجىّرعلاو تاللاب» اه سواهازج ىراهنس ار
 هس نسعس نب طيلس لاقو

 ياخ ىو اكل بعف نسحو ربك نعناليغلابا ةونبى زج
 ٠ 0 لق و

 0 بلداذ ناكامورياةسئازحب مجازجتثشدا هازجازح

 نإالانه مسا ناكو هنمإ حجج زين. ضيتسام نلاوهو نانلا نير ننملاوه قر وتل ءانبب ها ىنلا نا ليو
 ْ ٠١ كلما درج دب ننروج ماره

 سال ]و انندريع ىلع نش. نق ينساب وها ذاذ ليصلا ىلا كري نا لبق صوب بكر منا ىنوق نم ىح هلل
 ىتح متيريس ىلاريعلاربظ نم مث هنطب نم :باشتلا تنفنف ةرهظ ىف ةيبر مارهم كا مرف كسرت شم هيطيريدلا بط

 م1
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 زههزكلاو

 نب :الاطاذ ىنم ناكأم هورصف مارجكرماذ ليولط تكرحناههنلث نم بيم مقملااههف تا ضرنلا ىلا تضف
 و نباي ساض نيرسا نيب جاّملاو ةبارل ان خا منا هتعادنو هسأر رشد نم ىكحاهو -هسلا + ضعب ىفريعلا

 نم أنحا وكت مجالن ١ ءاطظعلا نا ملط ناكو ميشنالا درج يكب تام امل نا كل ذو فيسريغ نم اههلنش
 يلعن وكي نا اوجما ارمك بلطف سكوس كباب نيريش در !ةزخع نم دار اوكلف كيريسئسل درح زب تن

 نَلَّسَأ نعب ةي)لاو جانلا ىقلي نا ىلع /وحاصو "هليوط ةّضقلا ٌسسابكلاو ءارسزولاب عمضجاو كيباءاقم ىف

 !لمك سانا ىنلاوه 1س مارهبو كلملا وهف نيدسالا نيب نم مهل وانت نه نيلبشم ني ياض

 رضحع ١ لهن اكوام فاثو كرساو نمع وحجم نبدسا نسب ةيإلاو جالا ولع جم ملصلا نم قيرطلا

 هلوقمج هيو نيلاب ىلوا تنا رس كلاقف ةنيزلاو جاتلا كنود ئوسكل مارهب لاق مث مظع 7

 ةكشو بثو مارب نما داماف لسا هيلا لم نب لسالا ىلا ىشنمو | 2 لحو كتساأحودشطس هّعن

 00 لدور ماللا ا قم نخفب لسالا ىنجرصعو لسالا رهظ مار هب العف

 هسا برضي لزب لف هب دياتل كب امكرحو ىينذلا ىلع ضبقف هيلعوخألا سهلا نش مث اجلا

 صساصو ةنيزلاو جاّملا لوانتن اج اب اهل م مث |هخم د تح هبكأ س ناكى نلارخألا نسالا سأرب

 بكف سرفلا ىلع اكلم لزب لو  سابخجلا رمظعت لاعفالاب هنئاخ ىلع بننكو اهل كسرغلا كرم
 هترلا راسن ق خذ أ جنوح كسرف وه صاذن ( ىشحولار اكل ريع ىلع نسف ليصل موبي
 وام اظع ماك كلذ نم اوعبجتح ربك بطاولقنذ نيطلا لقلب تيرداو تموعلللو تل كلذ ىلا
 ٠١ كراتلا بك 'بركذازك مارك نحب ىلع اوم لفل

 -للاقف هتّدِع سكب س وسب هنم ىأرلا سابتق ل ءاركحلا نم كج س اذه درج دزيرضحا هلك
 ةقشمريغ نم مةمقل نخاو ةّيعرلاب نفرلا لاقف ؟كاملا جالصام لضافلا ميللاهبا درجدزي
 لاف ؟ كالا الصاه لاق ماظلا نم مولظملا فاصناو لبسلا نماو لدعلا(ب مثيلا >ةوتلاو
 1 لسه | لسد ناورطيص اوحلاص نا مناف يناوغلو ةؤاسنو

 م8



 نلاثلاوزجلا م

 كالاللووزو ريف هلتفزوريذ ارخاا هعز اند موج مارهبب نب ةرجدزي ندزلره م
 ارهظاذ هيب لها نمرغن ةثالثوزضره ءاحا لتدام سب تاز درج د زب ناز وريف م

 - سلا نسحيو لرعلا

 كله ناق اخىلا ذم ٌيغف ذاق كوخا كلما ىف هعزان زوريذ نب (قسالبد سالب. مث

 "نبه نق ارملا برقب ىا داوسلاب ىنبو قريسلا نسح سالب ناكو ّينوعملا هلأسي كلرثلا
 . هكلوزم نينس عيرما سعب تاه طاباس

 هيلاو قب, لنزلا كورمرمظ هنمز فو ."هلهلاب دانث همما ف ليقوز وريف نا دام م

 - قيرنزلا اله نأ شوا هنبا لتقف :يكوزملا قذابق لخدو ةيكوزملا بضت

 صاو يزل نخاو زيارمل نع كو زل مدقو ريبرتلا نسحاذ نيينس عدس هنعز سانل طخ هع

 تاماًّدسلا نا هعلي نأ منا ميخأو انحاو ىساتلا ف عيضولاو ثيدرشلاوريقفلاو ىنغلا لاح نوكب نا

 لزناذ هبر.ىلا لهتبإ تاكو الج ردت اًيوج مثنم دحا تي يف: يرقل الهاوا تني ملا لها بتاع وج

 ١س ناسارخ الب ىف ساوءاشخ ا ىمسملا ةلطايملا كلم ىري ىلع برش ىزوربف كله ثيملا
 دو لج مف قساللب يحا ىلع هب اًرصتتسم ناقاخ ىلا بهذ سالب هبخا عم ظازنلا سشعذابق ناك هلل

 00 قلت نارهاو تاهل ىلا دارو قاتذ ةسواسالازملجر سنع! ولزنذ نيرككتم ةعأج عمو نباسين
 ادليؤ ”قئاؤركب ةدبا هك تنداكو ةرسوانسالا نم اج سن اكو لزغملا بحاص أم !ىلا دل قيفرراصف بسح
 امش ةأوملا بخردرهم صن همساو قيؤرلا كلذ لز اماهضر كلطماند اي ولايتي حنا بسب ع
 كملانشملا كاملاوهو ناوشولا تان ذاش اهيشغف تي و : اهمهاو داش ىلا ةندالا تراصو لعن ىئح

  كلولملا وانا نم ذا نا - تناكاموالب ">جءارتم اه ارح و ةنسح زر اهباهل ىماق

 اًحوسم ليواب تاراهناربغب نرعنالاها تلأقن ذارق شبه نعامتلاس تيرا كالت م1ناليقو

 امهذاشيج ذاق عم هّجوف نات اخ ىلا ذارَق ىخمو كلذ اهرسو كولملا» ابا نماعنا اهم! تملعت بهذنلاب

 :اًصالغللو اهن | متربخ اذ اهل اح يرماحلل م!نمربختتسا ةقلإسين ةيحا ىف ساصو شيال كل نب ذات ترصنا
 و هليجرماذ لناالب تومرب الل بو عضوملا انه ىو هت ىوصو هلا جى ههباش لذو نا شون اهعمو هتماذ

 الب تول ب حرض اكلم ارم الشدو كلوللا ءاس بكاو» لعمال || .



 ىاثلاوجلا

 11 دهم 7
 يلا كالوهد هج مارهب نبدجدزب نيزوريف ن ذاق نب نادين ئمك 3

 . ايام براس ةلئاساسا كولا يناثلا سرغلا كولمرهشا للعلاب

 نكرم سير كدزم رهع ىيرهظو ناولحة ني دمو (ناجرا) ناكرلا ثني لم اهنمَت دم ةرمج ف ذاق نيو
 ةيكوزماو كل دز» ةعبانملةرسدحو ذا اولزعف ءارظخعلا منفحبا كلم نم ينس شع ىضم سعب ذاق -عباتودثق دانزلا
 ق انرمالا املا سيلا ىضارجالا نم ئيند لكى ء اوس ءاكرش ساانلا لوقن ةليكدزملا تناك ةرافلا سهعلا ةيعسوبيش
 تح ةئكوزلإها ىوقو ملظع الب ىف مهم سانلا عقف كل دزهاوعباتو نيرلا لذه ىف خلفسلا لخؤ ءايضلا رح
 تن الق نحمْم قانتمالاعيطتسي”/هلاوماو نانو هلز ام ىلع نوبل يف ا د لجرلا ىلع نولخ دي اوفاك
 - هب عستبإم ايش لجرلا تامج'كو أبا حلولا الو ثلو منم لجرلا ثهعياالك او ءايهدتنتفو ء ايا

 ءاسنلا ببسي عقب امنا كل 5 انا ىاسالو لاتعلاو :ضغ ابملاو ةغلاخملا نعرسانلا ىهد ك دم ناكو

 به نمو رالكلا قمانلا و املا ىف مكارتشاك هيد راكرش سانلا لعجو لاومثلا جاباو ءاسنلا ٌلحا لاومالاو

 اينخالاب لعفي ىلنلا نا لوقي ن اكو ةملظلا ٌثسونلا نيلصإلاب لوغلا ىف ةيوناملا به نم لثم كوزم

 نثلالث ناكرشلا نالوقبو ىتا لهاج متالظلاو ساشسح(ملاع ّقنلاو نافنالاو طبل ىلع ل عفن ةياظلاو

 . ىمداهوف وفص ناواهثرثلات لموريذلل رم نثالشلا ةره تطل. خا ليام اتا د صل ا وءاملا

 ”ئيهرل علا ماعلا ىف هّيسيركىلع عاق ه>وبسم نادنع ىو سور شلاب سموه اهّنك نم ناكام جبذل دم
 نينس ٌتس بساماجب كوم ناكو بسام اجداخا اوكلم ذات ملت رعبو لغسل لاعلا ىف كلل حوعف
 اثالث بخا كلم ىسعم هكلوز اكو :يناث ةرم كتم كالا ف هبخا ىلع لغو ةليحب سبح نم ذاننىف

 ٠١ قدس نينالثواًعدبس -بخلا كلم ىفسريؤب و > دس نيعب سأو

 كزتلا نم البو ولت نم نز ىف كولا ضعب هيلع ضب تلا سرءاف كام نم ةرنكا الب متذ هلل
 لاومالا ذمو» دارج به نم ”تسوحملا تّرنومرا او >ادماب نيك دزمل تق امظم اموصنمناكو ملا

 ظ - أهلها ىلا كدر" با ااهن نؤا ىلا

 هباهن هتككمسو مؤلا جلب نمارنكو ةيكاطنا ف .ئارعا ىلع اري رشم هتدعرب ةذأر ذ ناهشؤنا ناك
 كو مهريمنو سشهلاو لنسلا كولم منداهو هتنبإ كرتلا كام ناقاخس حذو ءاملعلل امركم ناكو مالا عينج
 - كولملارئاس نما لهلا درلا ةملحو رثحب

 ]م |



 ناثلاورجلا م

 تكلم ناكهت مز ىفو بلطلا دبع نب هدا دبعميبإ سومو مالسلا هيلع ىبنلا نلوم ناكمن مز ىفو
 السلا يلع ىبنلا نلوم ن اكو دنا تيدب مهلة اج نينلا لبقلا باتحا ةعقاو جوقو ملا لع شدا
 لعلب |لص«وما لوسرماه ف لإ و ”ةليل تئءاكاملو ىريطلا هلا ناورشولا تلزم نم "نس 007 ىضمل

 | اه دبعت س رغلا تنءاكقلا سرسافرسان تددججو ٌةِؤرش قرش كير نم ثطقسو ىرسكن اوبا سرا
 قاب ا حالايزسدوتناباعصالأبا نازبوملا ىأ ىو ةواس قرين تضاعو ماع بعلاب كلل ذلشإ ”-

 و يسانلا >وخب ب انك يلع ثسو مث ءايظعلا مجد ىأسام يك زفاف اهذالب ىف ترمثنتاو هل جد تعطق
 - بول نع نم نوكي د ثداحلاق ف اًمْمدا د زان ىأم ام . نانيوملا -بلعّصق

 نبع هرلا ةحوف نع هلأسا نا لب سام آملاع هيلا جونا ظربحلا تكلم ن امعنلا ىلا ىرسكب تهكم

 ىف ىلاخ لنع كلل د لعو كلنب ىل لعالم يسملا سبع لاقت ىأرسا.كريخاف ىفاشغلا ناين هين ريسلا

 ىلع ىفشا لقو يطس ىلع مق تح يما دبع بكف باج ننأو منة لاق وليس ل لاقيمانلا ثراشم
 | - كاي توملا

 نآساس ىتب كلم كثب جرضلا ىلع وا لو يطس ىلا ميسي لجىلع حيسملا سبع هل ريطس لاقف
 واهل ابحاص ثعبو ةوالتلا ت «نكاذا ريبسملا دبعإب ن ليوملا اب سو نارينلا >وتو ناودالا سارت جل

 ههنم كل امأش يِطسل مأشلا تييلف سرسافران ت لهو دواس ةريحب تضاغو تداولا داو ضافو
 ما ثمن ايم يلوس تام م تأ تأ ,ىهام لكو تاذونلا ”لع ىلع تاكذمو كولم (نيئاساسلازم#ىاد

 تناك كلام شع ةعب سام كامي نا ىلا فرست لاق رمطس لوقب ةربخا و , يبكى ع مراقو يملا دبع

 لتقؤوبدز خو نع هندأ ىضر نامعتفالخإلا نوقابلا كلمو نينس عبرما ف ةرثع منم كلذ وما

 نحر |ىذر ناثعتنالخذ

 و ةرنوه شم ةك2للد بلا ىفلاوقا رد ايا را ماو ماوس

 نملا كعاو كلمت نينلا ةشبحلا ىلع ةرصْسَدَسِن نملا نم نزي ىذ نبا ديلع هوى نلاوهكسكناؤشولا

 كلا لاذ ا6نائشون! تلم ناكو ناجرسلا وشنو نملا اوحتتذاذ مهو هسا دل شاق ميلع اشيحب عم ثعبش

 اهلعيظظع ب هنا نمةربام نا مشون ال ناكو .كأر هش | ةعبسو تنس نيجنرماواعبس كلم فراعملا ىفّيبَتق
 نا شون ناك كلك دقفميهتةقلالتماو متل كاكا لاقف هيهتشنت تناو هكاكا اما هيلع ب دكمهاولل نم حاولا

 - ىلىرسكى دي
 ةماعو ىسفن ضال ةعفنم اهي ”لكح ىلع ىفول دوبل لاقن ممادأ نم نخيل اكمل موب سلجو

 ”ةملك شع نتا ىف كلذ كلل عماعبان١ كللملا اهب ناكتخبلا نيرهجتريزب لاق مثنم لحاو لكركف قىتيعس

 رس



 ناثلاوجلا ٠ "مَ

 هلك كل خنم لعجاف وهلا بيتل ةيهلاد ةبئلاةرجشلا نك وقت نهل#:لاقف تاهل اقف

 تلا نئاوللوهيعلاوطوشلاو ت الولابداقولاو لما ولوقلا ققىصلا نيئاشلاو سانلل“شأ|

 بادكلاو دوغلو ضنا لهاو ئاشن ننالاو ء العلا !ارماركا ١ ةبارلاو ومالا نم ثلجي امي ءاملعلا ؟ ةرموشم

 منمنسحلا ان ايو ةلدأع ةبسا لاعلا نعصحفلا اوءاضقلل رمل ةتسانطورحنل) انمّدقي لولو

 نم قئوتستل مايالا ىف مل ضرعلاب نوعجتلا لها لئن تسداسلا و ين ءاسا ىلع ئوسملاو ين أسحاب

 نسح ةنماثلاو رجه |سأخو مكراعسا :مهفأوسأو نمانلا كييسو متو انلاو ئربلا قدطنو ئيسملا

 كا ةرشأعلاو برعل تالا يجو ع عالسلادالعا ةىقساتلاو دك نةمااو مجبل ىلع نّيعرلا بدأت
 وختام وعبل رونثلا ىف نوبجلا ءاكذأ ريدان ياس هوت يرسل هلهالاو سلولا

 + ثفلا ىزب لالبتسالاو لون و ءلسزولا دققت ةرشع: ل اثلاو ىموجم ل لق ىتبها هل لخّئم

 هنتي زجعلا
 لئسو ئكلملا ةساس لعل قشم انهو بهنلاب اس ا

 ”ناففلا ىنرون لعورإبجلا ىنعدوا فدعم لاقت جايتمحلا سنعاوعفنا ودونكلا امظعاام نأ شون

 نإثشولا ةبقعيب ترشيف هذ زعموا رعب نم ىب بداتذ ,لعزبكن م لاقف ممسانلا لوطا نم هل لق
 . كلنل راصي نم كا فصاُ و كل ل و تيرع اكل اقف الذل ىرلو نمايصي نمرهججزب لاس كاف

 20 نممثإ جباو ملل ملصداو امّيعرلاب مف ساذ نماعلا نم مرعررجاو بدل مميلطأو ىلاعلل مه أرسا

 نم ةرش ادلب : أزاهعبتذ بركولا لعسا نا همساو عبت نار شون واق مايا ىف نميملا كلم ناك

 م هدرا نيب فّذخو اهلها ريمي لف لولا دي دملا ىلع عرسم يش ىضارقل !فاطا قساسو قرشملا
 هربجمت ليللاب هن ثقي مرامزلاب ىنموثر ساي أون اق لو نبم نب خرج جيف اصنالا ب براغ ليغلتقف هلانبإ

 باأخا ببر عبت نااعمس نيح وهلا نم ناربح ءاخب م ارك يوه انموق نا هدو لوقيو مهنم كلذ
 رجباهم ةرلبلا نه نال ةيونققعلا لجاغ كيلع نمأن "لاو لعفن ا /كالملا اهب ١ هل 'كاقف ةغيرشلا جنيب دما
 "كفل ]ضو امو ناريوكللا ارتحل معمم نملا ىلا ترصناو > اس!( ىهانتف نامزلارخ) ىف لسرف نم جر بن

 و اديحربزلاو يلوللا نمار الام بعكلا ىف نا نييل نهلا نمر فن هربخا نميلا قرط ىف >كم تاكو
 ' داما نم كالهن نم اوفر عرقا ةلبدل قرط عبت كاله نويل نهلا دإماو ةضفلاو بهزلاو توئايلا

 و ثاوطلاو هللا | تيب مظعتب ىارماد تكالهاؤدإما مهلا هل الاقو ناربدل هاه متدجان اهيلع ىضدو ”ليكلا

 ن - لعفن ندع عوضالا

 اثوهلالبعي نه عبتت اكو ىربطلا زمانى اذكت يلا اممكزم لاوهف «اسكك ةوسكب نا مانم اف ىرعاو

 سورس



- 

 1 طمس
 1 كاع ناك لرقلا كلم ناتاخ تنب قاف ساو نا رشف! نيه م

 نيكل 9ءعتلاطتسنال ضالؤالاو ءاظعلالع ليطرينكو ءافعضلاوزبككسسلا ىلا ناسالاو
 - ءافعضلاواع لظلاو ربكتلا ىف اعلا ةداعوه ا اعضولاو

 انهت نأ مالك يجرولا ضعباو ةتيدوهيلا ساينخا ىلع نملا لها لو نيربكلا نب نه قءاش ا, دّوهتف
 ظ تييلكرب فاشن يلع مدقف ميلا لورا كامي ىناو ليدرق ن يئن وخ ةذهكلا ضع كريخأ كنا ىكحو
 كس ناسخ كاملالالاف ىككم ىزاوب اكنم موقل سحب لهف كلل نم ىقبإام عنا لاقف نهاكلا قّنَصلا

 ظ - هيلع نيزي المرج لهف لاق
 وغسل اق نم! تلضخو بزل ف صوو ىهقلاب با وربمّمابل ارجبا لاف ؟ نمل ولاق متن لاق

 : (كيلع من | وص ىتمال لوط ىبنلا لمح | هنلاب لظلا ميرفي
 اًيِصْقمافعضلا) عربا نم ىارشبالل ًمذام ناكهمناو ةينلا اسي سااماع ناكانهزوره نا لبق هلل

 تيبس جضيلحيب تجرم وسب .٠ ثررشلاو تانويدإا لهاو ءاريعلازم لق كلذ لجل ناو مل
 هينيع نوغل املا لمسو كاللازع ملغ نارشلا نمرثك هيلع لسغف مهحالصتساو ةلغسلاو نيكآسملا
 ردوربا نام ةيجروره سانلا ضعه لتتم م ترحأت رثكب ثحو ثداوح سيزب وربأ كين ىلا كلل اراصو

 راًساغ

 تلاط بح مّررلا كامرصبف نبيو هنيبت متو هكلم نم كرم ىذم لعنو ةيبا ليزر ورنا كلماملمث

 و سدغملا تيب وني نانكسإ صم ىلع تونحلو مهلا دالبرثكك ىلع سيرف نموبجب تدب و نينسألع ىلا

 هتّيعر وز قني نا هندااعدع هلداْلا ىب لّتره نارث مثلا “كلم سا >ةينيطيطسفلا ترص حو نيطسلف

 كأن لب لع بتلثوةدإلب يتب مثنم صلخو لةره ممزهو سراذ >ونحب لاتقل نعتسا مث سرماذ ونحب نم

 "ناهد تاكو مولا كلم صب ونحن مايو شارما ىفزيورإ جيكنضحتو سرا ةكلمج ما ارملا قح
 فلك مب ىربطلا لكن مابا كلم نم ممانس ىلإ زبور سكك لم نم دس زرع عما ىذم سعب بر ا

 - 8ةرعبملاوتا نم كلذ نممغ و كلد نمل تاليقو

 ىف نوبل يس عبد نم مهو لا فدا ىف مثلا تلا لندن لوق نأ باع نهى
 مهجرلازيزعلاوهو ءاشبب نمر صني كد صنب نونموملا عرفي لمويو لعب نمو لبق نمرفالا هند نينس عضن

 م("



 قلاثلاورجلا 2
 0 ت١ , :

 م مهلاوحا ضو كولملاءامسأ

 كرم خلو موغ م”دعبا داّشنطب ماكولم نسا ناكناورشولا نازئاره - 2
 وراس كينلواريك اغلبض نقلا ةدعاسمو لاومالا عجييطظلاغ صنلاو ةرغلاوسأيلا
 برحلا بحاصوهو ميل هزد | لصين لوس ثعب منمزؤفو ىفظملا ب ىعلاب كانعمو
 لوورلا نب هيو يشم هنإ ملت مثل مؤرلا تدلع ولا اهف تلزن قلو صيقعم

 اوقتلااهه تاعرذا ثوب ضرجلا ىفدا نا ىرزرم مورلا  نوماعي سائلا زكا نكلواكرعو هدا فلام ار 00
 هلال عونا ناكو هيلع كالذ نشف كب مهو ىباصاو ! يلم هلا ىلجونلا كا ذ غل ملا سمان تمزهف
 اوتمشو ”كم لها نمرافكلا يو ملا نم بكل الها ىلع سوجملا نم نويكوشملا نويمالارهظي نا كركي ثمتيلع

 مكتاو متاوخا ىلع انناوخا بلغ لقد سوجمللا لثم نوم نحنو ىرساصنلا لم باتكل ها مكلا نيهسمالاولاقن | ٠
 يلا ةندكي نوماسملا مرغف زل مهلا تيل ملا هد زنا كيس نوهظنل انوملتاقنا

 انيريخا سر ان ىلعملا نيلغيل هّنداو لاقف ىلا فلخ نبل -نعهتااوذر قير صلاركون) ىقلف
 ريس كالنث ىلا صتال ف سقنلع «رط اخو بنك[ ته اركب وا لافف تبنك ف لخ نب ىلإ لاق فانّب كل نب
 السلا لع ىنلاركيودارب خاف انا تممرخ مثلا ىلع س ساد تبلغ ناو تصرخ سرا ىلع مهمل تبلغ ناذ
 لف لمجلا ىف « دامو حالا ىف ةريلزف عستلا ىلا ثنالشلا نيبام عضبلل امنا ثلا ٌتركذ انكهام لاقف
 "الاكل نخاذ ةزملا لبق سراف ىلع مثلا تيافف ننس عسن ىلا قانا صولق نام اهالعجن يأ كيو
 ظ : ئ ٠ - فلخنب ىلا ةورو نم

 ”ةنسؤرجاهو تاع مرر الصارخ هلا ثحيزبوررا كزم نم نيرشعةلنس ىف ليغ نيماشه لاق هلظ
 ىنذلا رح اه كلم نم اًصوبرشح ةسجور هشا ةسجو نس ىذطو ىربطلا لاتوهني للا ىلإ هكلمزم سم

 يل هياكل الص هند الوسر ىلا هلتقربخ ءاجو ذا اييوريش مهأو هبوريش هن كلها ؟متلع ندالص
 5 ظ ظ -جرفن

 تا ذرحبصا هيف سلخش حان قاعي ناكو لم هلي لو سلخ ناط ةلج> ل عىني سزبوركا نا م ظ

 نينجا وكلا لاس هنزحاذ ةلجد كيلع تقرخنلاو لقث ريغ نم اهطسر نم هسلج نقاط تمدقنا لو ةالغ
 نيسبواننسب لمح كثال نلد ثدوعبم ىهوأ 27 ءامسلا نم ث لح رمالا لاه نا هوريجات

 ٠ ش اة

 ...٠ رس ل ل



 ىلاتلاوزجلا

 >3 1 ةمهلاوحا ضعبو كولملا ءارسأ

 دعب كلم ذأبق ىيوربش مسا ناكو ناورشولا نيزوه نزور ل م

 -كلمز اكسرأذ مينافاو قارعلاب نوعاطلا ناكممارأ فو مىمشملا هيمست سرفلاو كسبالتك
 وهنا ”ينأمم كلم ناكىربطلا لاذو ىؤعسلل لاةرهّملا ةتسو "كنس

 ليكمل ةخجام هلا لوسراياولا !مميلع دذدا لصون لوسرم باينص) نإ ٌيوصبلا نسحلل نحو
 اقف جزف اهأاملذا مكالمات: يفوه ىدفلا هنزب سارح نس نم ةريرجرخان الم هيلا هلدا ثمب لاق كين
 ةرعسملالاقرظناس لان كلنيخأ م كلاين دوست هعبتاف (بانكيلم لا از, اةاكوس س ثعب همدان كعنكاب رم
 لا ليملاب هما ثرح ناكل نرهزجسر مز قبنملا ميلا مولا لق ىنلاوهزوربانا "كلم ؟كمررس جلل ىف

 اننا لذح تنداكو مظع الب ف دنم سانلا وربي وملظلا ىلا زبور تال العد لاهو :يونتلا نم ةقدانزلا

 زععل منور لتقرماغروولاوسبحو يدري كلمن ليف فلا غوت اجد ثلا ق دع

 بهن ماش تدي ةوح لب بالا مسو هيلع لدا لسيما لوسرديلا لسا ىزلاوهانه

 نزع لك انزع نا 5< ييلع هند لص ,ٌلدا لوسر يلع أع لف ىق" و4 اذ أح نإ دّثدا سبع سيب ايا جم فو

 ىلا[ ظنو ةّيبب لول سعب ناك كولملا ىلا تكلا ه1 0-لا ذل لمسلا هله ثييدش بكقم

 هّند ال وسر ىلا لصو هلتةريخ نا ىربطلاركذ امو يبي سل سعب ناكزيور ال ىبوريش لق نا ضال اذه

 اكبطلا لك ةيبي للا رعوي نم دإملا نا لاقي نا" لكشف اتمّناتامةّيبي دحلا موب عجل ع هند الص

 يف كللهفريران ىف نوعاطلا ىثامز ىف ناكو هلاختا حبو ىنرريس وسل موُمشملا ةهييمشت سرغلا تءاك هلع
 زي ورا نلاولا لق سيو ثلثلا لوقي ٌلقفملاو س انلا فصن كله لوقيتكملات سانلا نم فلا اتمام
 (افالابإتبافزوريذ قرعذو ةردوشعب كل ذو هلاَحا شحتعبس مهو ءتوخل لضم |مكءاكب ىبد هبوب قّرخ

 ”نوحا لن نمىلاثلا موبلا فو اريل ش اًيزج «تونا لتقل ظزجد اين ىلا تا "انا نمئنب نتلي لو
 و ثييبا لتنق ىلع ميال الم ىلع صرحا كالججاننل قو هل تظلع اف تخدم ضناو ناو كأتخا هيلع
 كرها نال اقيو افندماموغم اهلكيمارا لز: لو هس نع جاتلاب ىسوأتي لش ءاىب كبف كتوخا عيمج
 صا يبوريشنإ "كلم تراعملا باتكق' ةغستت نا لاقو ىربطلا هلا هتيب لها نمييلعر رق نم

 وع الارجل جارت عفرمو سانلا ىلعتنوملا ففخو الجو شعيل ىتيحا نم لتقو هانبع تلمسق مسبب

 م



 ئاثلاورجلا 000108

 نب اريغصريشب 2| ناكو ناذرشول | نيزفره ندزبو ردا نب يوريش نيريشإلا م
 كلدز اكو نآه ىخ هس ننل دامهوز اربرهش ىربطلا كأس 2 نسابر هش كلتعد نينس عبس

 كتام ناك ”ةستق ناو ىدوعسملا لأقو ىربطلا هلاورهشاةةدس وةلنسربشس لسا

 ,يركتا "لس

 نم نكي طوريش زا تقلا سادسا لم نحيفه مار اخ م

 - هحلملا تيب

 كعلاب ئرنازبلا تكلم مون,تلاقف ناشولا نيزتره ناز و ربا تنب نأسوب ُُ

 .ةعاطلاب مهترماو سانلا نعجإ#ا اياقب تعضوو ةّيعرلا ىف قربسلا تنسحأو مآ
 ديوس

 - نيروهش -كلم ناكى توعسلا لاقدر هش نم
 - تحدى ذر اهل لاقي زبوربا هسكل كن سا

 ناكوتنيىملا (”ٌكلع هند طصوبنلا مرقم نبم تضمرهش او نينس سخ كلم ناكو بف كله نمذ كلذ
 سر هشا ”ةعبس كلم

 اقووجااذلا نايتا لح لقي ثنا هيلع كلذ رش. نمؤليو يلع لطب برض كلارنس لع سجادو هلش
 . لما م لعب ليقو كلم نم اوي نيعب سا لعب لتهد ييذزربتفربرسلا ماما مجول تمسسلاب

 نارموب يلع اوكل# ترخ ليم ذلك اوما ليقو هتلّتقف ناريود اهل لاقي, ثللملا تيب لاها نم ةرما هل
 !١١ ردك | ىرتسك' تثنلب

 5 :اهسفن جقزت اهلي حيك سران مي اهيلا لسير لاقب تخييم سزا اهممإ ىربطلا لاتو هلك
 للا كلتؤاهلا بكرذ ازكو ازكتليل ئلارعف ىّتم ةوهشلاراضق ليزت كنا تل وزن اجرب ”كللل عيوزتلا اديبلا
 هيب ةفيلخن يعترف نب متيم غلش لتقف نعاوتلا ليل لتعيد نا اهس حب حاص ىلا تخريم رينا توماو
 :ناكو تقم لتليقو اهلك ن نيمربت دع لمد كلف راك نا لاملاللا مظع نجف لاف ناسخ

 ٠١ كل ةيغ ليئفورهشا ”جدراو ةنس ىدوعسملا لاقورهسا <جرا ليقووهشا

 سم



 ناثلاوججلا م

 مهلوس ضجبو كوللل ءامسأ

 تاب حوا ير يسوم /ُ
 - ماياب كلم

 ايفر هسا ى ةوعسملا لاقو سس ذأز اذ دا تنويم نعد كلمى نلاثأ 5 م

  ةوفلاخ مره اكرع ليبتو ارهش كلم ةرم كناكت لفط و هوزب وزو يسكن ب خخ

 ةقكللسعب هاج نا يشوف تانب ضعب لسن نم ناكو شجر نيزوريف م

 .ىباتتدازمامضعلا ريطتن جاشلا اذه قيضا ام لاقربتون الف سأرلا ضخ لج سناره مك
 - 0 أياادعب ولف ليقو ىبملكتنامملك ”عاس ةولتقو قيضلاب ممالك

 - يدرب ىرسكإ يني م

 ناوشو ا نيزثره نب ورا نب سايرهش نبدع 00-0 م

 ران رارغع بلط اذه عك ثذ ال قنش جرم نبك سكت خ لبم سك سعد كلماولاةنينلالاق» هلش

 ىعسدو سند اوه ن.زورمف دل لاقي لجوبا اف ءاسنلا لت نمولو تيبلا كل ذ لها نم صنع هل نم
 ئ ٠١ نسج اضي١
 لذا محب اعلا ضحب هيلا بهنذ نيبيصن نم بيرق راجحلا نصحولا يم دق داك هش
 همنا لجر مسخ احرف دعب تام ليقو رهشا تنس سعب ولت مث ةركلمل كلولملا ءانمبا نم احا او لني
 ١١ كوللا رشا وهو زروربا نبرساب وش نب د

 انادح ناكو ةوكلل -ةوخا ب وربيش لتق نيح ىربطلاركذ اماهبلا بره لضورخطصا لها ب رغط هل
 نع اك حلا لايبخلاك اب كم لباقم ىف كلم ناكو خد نغرضاولتةو ن' ارملا ىلا مباولبتاو

 مهو أرع ارعا سرماو ىلعأرتجا و ةيبس ماعلا -كلملا مإ فعضو هتسةن نى ةكام ارما نور نيل ملولا

 ا نينس عبرا ليقو كلم نممن اتنس تضم نا لعب 5دالب نومإسملا برعلا تزعو -جو لكن م

 تا ىلا -اك قرت ناكو أس خ نم نمنع هند! ى ضر ناحل ) لق ةيناساسلا كوامرضأوهو
 هر هو نع نيرا ىضر ناتع ةنالخ نم تاخ ف صنو نينس عدبسل تللذو ىدؤعسلاا لاق ةنس بم لق

 ىل -جاوف | نوملسملا لتاث ىزنلاوه دج ديو 5 1 تاذريغ نيفرتنسيب تح ذكور كان ريال

 -ٍ ةرعبو -نهسينرأ ذر نالخ



 ناثلاوزجلا ما

 ظ سراف مظعى لسكىلا يلع ردا ىلص هدا لوس ىس بنركام ليصفت انهركنن ناانل نإ دق هدا

 زاوركلا ههسا سرماف كولم نم مثالسلا يلع ىبنلا هيلا بتكى نلا نا قيذوتلا هلدابد لوقنف كاولملا نم ايغو
 || كلولملا ىلا السلا هيلع ى بلا بكن مز ىفاوفلتخاو _ حرج زل جوه ااهؤنورباو ناوريشونا نيزير نبا
 | دعب بتكلا ةزهىقهبلاركذو ةثيب سحلا لست ا ىذ ىف تس ةنسرخأ ىف ناكك لذ نا ىرتاولاركنذ
 د كم قف لبق ناكببكلا نهب نا مهليبب تتالخال شم ىلوالا ىداج ف تءاكىلا متومةونغ

 ٠ ل ؟ةلم مج ركن بتال تب البلا ىلا نك تيدي سلط لعب

 ميمبلع دنيا صرير ا لوس س ثمعب اهنم بلا ىد ىف ةرجهلا نم تسد ةيسؤلو ىلقاولا لاق
 كثر أهل ىلا سهو نب خيو هي لنكسلالا بحاص سّ وقل ىلا” عتلب ىلا نب طاح نييوطصم ىفن ةتس
 ةفاناح ند لبو ىصيق ىلا كلا افي نب ةابجدو ئرءاصنلا بيعلا كرم ىنعي ىلاسفلا سمث ىلا نبا
 هك رز اسم ىوردتو 5١ ٠ ىنساخبلا لما نب هيو ىتنحل لعن 5 ةوه ىلا ين طيلسو بكمل َّن ّيقسلا

 ىسابج لكىلاو ىشسا ل !ىلا ورصيد ئرسكى لا ىتوم لت بانك يبلع ذر ا ىلص ندا لوس رس نإ رسمنا نع

 . هيلع لصىنلا ىشافلاب سلو لجيوزعيسّتلارلا مون لي

 هيظع لق هىلا هّندا لوسر سغ نمرميحرلا نعتلا هنداوسب هيد بتكت لقره ىلا هباتككما

 ريا نا تبا ناف نيترم كج هدا كِنبرملث ملسأف لعب انما ىادهلا عبت ا نم ىلع الس عثر

 كرجاهّندا كتي للسن لسا م اسمالا "باعلي ك وحدا ىلاذ لعياما نايا !ٌنم ىف و  ثايلع نسيسامالا

 يأ دا يات زيباوس يكل الا نباتا لسا [يووظشيقلا "كير انا تيه دانوقم

 ٍكاسمانابالهشا اولوقف اولوث ناذ هدا نود نمأُي اب سا اضعبانضعب نذل ابريش هب تلوشنلاالو هدا ”ل/سبعن
 تلغلا مى ناكل وعر ديمي ,لالاد ديس. ةفلا#اد للا ةيغادلاةملم ابغا المقل ”لمدي اوف
 - ىرفلاف

 ”شبدلل كلم ىشااهنلا ىلا هدا لوس سره نم ميجررلا ننيرلا هللا مس ةيؤذ ىشاجنلا ىلا «بانكأتاو
 كالملا ىهالا هلا ىلا هللا كيلا لا ىلاذ (ةمالسلاونعم ىقأيوسلا نال ماس تنا ىا) تنأ لس

 ىا) لوتبلا «رثىلا اهاقلا هتلكو هللا | جيس ميم نب ىسيع نا لسشاو نمعللا نمؤملا مالسلا سورلقلا

 ىلع :ةالاوملاو دل كيرشال رحيو هّلدا ىلا كوعدا ىفاو (ةفيفعلا وابن للا نحوا لاجرلا نع كعطقنملا

 و تغلب لو هدا ىلا ةدحم 2و عدا قاعد لوس سلات قر ابد نالا نموت قعبتتا راو ةعاط

  ىرفلا بنا ن/ىلع مالسلاو قحيصن اولبذاز تىصن

 ريسرلا ااهلاامس يقف لنكشلاورصم ل غأ مثو طبقلا تلم سئوقمل ىباتكاشاو

 س1



 ناثلاوزجلا 2

 كعدا فلان سباّشا ىدرهلا عبتا نمىلعمالس طبغلا مظع سفوقملا ىلإ هلوسرسو هّلدا دبع نب لش نم

 لها ايوطبقلا مثإ كييلع انناف تيلوت ناذ نيت ىمشلرجا هدا كيوب ملت ماس مالسإلا .ةياع دب
 انضعب نك >لو نيش هب كرشن الو مدا آل( سبع نا كسسبو اننسب ءا وس لاك ااولاذ باثكلا
 نوم سمان باو دهش ااولوقف اولوث ناف هلا نود نم باب يما اضعب

 سم نم ميجرلا نالا ثلا مس,هينف نيرحبل اي ناكو ىهملا ىواس ندر ننملا ىلا مٌبانككَماو
 سيشاووها( للا "ىلا 55 كيلا ليحا ىلا كيلع مالس هبيفت ىواس نسر لتلا ىلا هند لوس

 مصنبأ افريصني نم نان لجوزع هدا كركذا ىناذدعباما هلوس سو بع ريح ناو ها الأ هلا”كنا
 نش لق ىلس نا و ىلويصن قف م صن نمو ىحاطا لاقف رعا عبتيو ىلس سرعطي نم هنأو ةسفنل
 -,(تاجوزو لام نم ى!١-بلعاوماسا (م نسياسبلل كن اذ كموق ف كّنعفش نت ىلا و ريخكايلع

 ةييسوجم وأ تي قمت ىلع مان ١ نمو كرب نع ثالزعن نلف ريصت امم كاناور مهتم لبقاف بوثنلا لها نم

 باوجير دما هلسرسا باتكب اوج انه يل دّرد |لصرللا لوسرم ب ابكر انلا لها لاق
 ماو -ةمالسا نسحو دزنملا سان مالسالالا وعرب كلل ذ لذ يلع كندا ىلصمل هلسرإضأ بانك

 كل ذظفل ىكذ لحارن ءل و لأت بهاوملا ميش ىفيفرذنلل !مملع هدد للصددالوسرل لّوالا بانكلا
 ْ  باتكلا

 صيت نم يئان قشم سب ناكو ىفاسفلا مشن ىلإ نب ثا ىلا ليّيلع مرا لص انكاش او
 و ع لها عبتا نم ىلع جال سيره ىلا نب ثيرحلا ىلا هلا لوسرر سمح نم محير زلتزلا هليامس هيفن
 . ككلم كل ىقس,هل كبرثالالحو هلداب نمؤت ْنأ ىلا كوعدا ىلاذ ف ٌنصو نم ١

 مجيلازلكزلا هلل مسل ةريفف نأ عشنا نززؤره نيزيورب ا وهو نائف ثم ىوسكىلا مئباتكماد
 ١ لهشو كل وسرو هداب نماو ىرهلا حنت نم ىلع ملس سر أذ ميظع ىرسكىلا دلدا لوسر نى نم

 هدا لوس سانا ىلاث هدأ هن اع نب كاوعدا كإ وس واربع كش ناو هل كب الة رحيد ميلا لكديلا“”*

 | ث]تيلعف تيب نافل ليس نيرف اكلا لعلوقلا نجمو اح ناكنمرٍننُدِإ لف اكسياانلا لا
 ظ - سوما

 قزق 3 الهون د اربع لو ىلع ى سكب انك جلع ند لط صرتلا لوس س لسيما

 ىنت باطاللزب يل يقو بهو نب خاب ليقو ةجراخ بحا ليقو سينخ هيا ديب لييقو أك ه يلع
 ميابىلا تدناف نع هدا ىضر جن لاح نب هد! دبع لاق - !لكم مجىبحل نويعلا ناسنا ىو _ نخل
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 ئاثلاوججلا ما

 ؟رخأن يلع ىرقف /يلع هند لصد لوس س بانكديلا تدف لذ هيلا تلصو ىتح يلع نذثالا تسباطو
 هدي نا باكلا لماعب نذأذ يطل الصدق لوس م باتكبإجأ ال ىومكل نيا امس ىفدىايززمو

 هاند صويا لوسر يل مها 6 كيلا ةهضدا قمل اقن بانكلا هتم ضبقي نأ ىرسكمما لصد لذ ةيلع
 غ  باتكلا هتلوانفانلف ندا | كيكلاقن ميم

 بضخأورداذ هلع ىزسكا يتم ها لص ل لوس: نع نع ضاذافو أفق حقرفي نماع ىذ

 لماحج خاب ساو منام دنا لبق باتكلا قزعو تاصم هسفند بيع هند افصاندا لوس ب نيح

 ثعبل هبضغ السوس ى نع به ذ اراب ساسو كنلحار ىلع لعق كل ذ ىأرس الف ورخأف باذكلا كلذ

 قى نم منيع هدا لص لاةريذلا يربخاو ميشيل لد | طصدكيلا لصو ايلف رج ملف بانكلا لماح بلطن
 ظ  هكلمْسك

 م, ةكدب رخل يبرق نم الج سن ىفغلب هذا نا ذاب هل لاقي نمل بث ما ضحب ىلا كاك
 هيف لب ىنلا ى1!باتكلا انها بتكب هسأرب تلا ثعباذ يأ و بان ناذ كبتاتساف كيلا سيف حن ىنأ

 انك كيف تلعن الاو هنيد ىلا لوعدب كضرأب جرختالجر ىنيفك نأتي ا خل ىفد ىاى لبعوهو كسفنب

 يلع هند | ل صىبدلا ىلا يرسكب اتكب ناذ اب ثمعبف كب ىف ارتًأيف ني ل لج نيلج هيلا ثعبان هرّوتي
 فوصني نا مي نط دا ىلصوُندا لوس ىلا امرعم ثعبو سرفلا نمرخأ الجرم ىعم ثدعبو نأ موهقرعم
 2ملابوه اقف منع 2الاسف ف اطلارضرما ىف لشرق نم الجر الجوف فد اطلا ام لو اجر ىرسكملا هعم
 نا ذاب للملا ىلا ثعب ىرسكك ولملا كام كاشنهاش هلل الق ةنيردملا يلع هيدا لص يلع ام لقامإف

 تبرضو كموق تكلهاو تكله تيبا نأف كيلا انثعب قو كب أي, نم كيلا ثعب نا ةرمأي
  كلدالب

 000 لفل يشيع | صونلا عركت مهبرسا ا

 أفعى لما ١ نكلو يلع هد |ل صورا لوسر لاقذ ىرسكن ينعي نبرانرم "كات نهب كرها نم يبد اوم

 ناب ءاهسلا نمربذلا 5.كيلع هّذد لطص زا لوسير ىف والف فاين نفح عجرم امل لاف مثل س اش صقو قبح ظ
 هنئالوس تكور بخلا اهربخا و اهاعد غلا ناكا فانك ةليل قانكرجث هلتقيدنبا كك ىلعطلس لق هدا
 تاذاب باتكلا ىلا اهذ انكوهش نمانك موب ىرسكل تقي نا ىف دعو قالا نا ناذاي ىلا لع درا لص

 ممكيلع هدا ىلصوُردا لوسر لاذ: ىنلا موبلا ىف ىرسكد زد ١ لتققف لاقام نوكيسف ايد ناكن ا لاق فوت
 || ةياثلا كلن ىف مويلاب داوم نوكيف تاعاس عدبس ليللا نمىغم امدعباليل هلق لبق هيوريش ةرلو لي ىلع

 ,لتق لق ىلسسنا دل لقو كاجحاص ىلا بهذا ناذاب لوسرل هيلع مرد 'طصلاات تيا يس ىفو ىا تلولا رجب

 ا



 ىاثلاورجلا ظ مم

 ميل ع,زد | ل صربخا امكنامف ةليبللا كالت لتق ىرسكن ابربخلا ءاج من ةليللا |
 نعو برعلا مثنيرساذ «”اله سانلا للا يرسك« ازعل لاق ىرسك لاله يلع «لر لص و ءاحباملذ

 نك ما نمطهروا نيءاسلل نم ةباصع نحتتفتل لاق مقلع هدا ىلصرمنا اهنع ودا وزر لمع نير ج
 لل بانك ن اذاب ىلع مراقو مهرد فلا ثالذ نم اندبصاو مف ىلا دانا تنكف ضببالارصقلا ىف ىقلا ىرسكأ|
 تانلاق يفتن مهاوشا لتق ناف سافل ابضتعالا هلتقا ميو ىوسكت لق لفذ سعباما ىيذ يبوريش ىوسك
 -هيزتالف هرذ كيلا تك ى وسكن اكىنلا لمرلارظناو كبت نممتعاطلا ىل نئغ انه ىباتكك ءاجاذان
 . موكرلع دزدا ىلص هند! لوس ىلا ىعم نم مالساو ىمالساب نا ذاب ثدعبف ىبف ىونا كيتاي تح

 لاف باكر سكنا ميلع لثدإ ىلص ريدا لوس ىيربخا امل الكم سجن رلخ نبا زيرسات فد
 سرغلا نم ةرغرخ عم ديون ابك امرهق ثعب نا ذاب نأ ىيذد كلم هياَوزم مي عدّلدا ىلص يدا لوسرم
 داعاماس هدا نا بل لق بمئيلع مندا ىلصر ندا لوس سّنلأ بيو رماب ىنف يحد ٌلحرلابتخا هن اموت لآ
 دابهذإ لاثو عبس تنس ىلوالا ىداج نممنيضمرشعل كل ذوا نوربس نموازكة ليل هيوريش هنبا ىزسك

 كريت تام كدبطعا ترلسا ناوكسكك لُمغلبام علبي ىلاطلسو ب دنا هل لوقو تحتل نب ناربخت ||
 5 كمر ىلع كّدَكْنَمو

 ااعامل قف ممجلع لد لصد اهارها كولملا ضعب ناكو ةضفو بهذاجذ ا كفطنم قون طعا و
 ىعشربهم كلب اكو هانل اقمرظتنن نحو لوقي اك ين ث(لعرلا ىذا ام كالمرهالك هام لاقن عاربخاو ناذأب
 ن اكلقو ةرخفملا مناسلب ”دفطنلا و ث5<يلع دّندا لصىبنلا اهآباداطعا ىنلا ”ةفطنمل ةرخفملااذ ةرخد
 "ذي اردلا ىف اكو ىتنا الاف طوش عم له لاقث نم ى لسع تبيها طف الجر ترك ام نا ذابل لاف هيونأب

 ةكنم «8
 رعي ص الفعصيف كلها ذاو ةرعب ىرسك“لذ يردك ك لهاذا ةربره ىلا نع ًموفوم ثييلحلا ىفو

 هلل لوس بانكيك ل ئفذاثلا لاقو يسم يرخا هللا ليبس ىف [هرونكَن عفن ريب ىسفن ىنلاوف
 هلال وسر بكم رك عبن نا انظفحو .كلم نتي ؟ملع هدا ىلصوُزلا لوس ىلاقف ىو يلع مرا لص

 ف سم [60لا كلم دا 3كم تسي يلعن )وص دّدالوسر لاقف كسلا ف هعضوو !يلع ىررأ ىلص
 كيد الص هيدا لوس ساعد كرب ةلهجط ىف تلم ملل تبث ناوةييكلاب ماشلازعرصبق ثازم لازوةةيبكلاب
 ىلا مبا رعب لم ثلا كزم ناب ”ةهظع راشد, اذه ىفو ركن با لاق .ىباتكأومظَع نيحمم كبل

 . نأ مولا نم ةريزؤلل عم ماشلا كلم نملرصبق ىمسشت برعلا تنداكو ماشلارضرما
 ناسآس ل أزمم كام نم عيبجنا سانلا نمزكلا بهذ لما ب جيتللاىف ىعسملا لاق - ليف

 ساي
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 نريرشعو ةيناشو نأت ارهااكَِم نون لثءاسندلاو لاجيرلا نمي يره نب درج وزب ىلا كباب نيريش دما نم
 نعش الادب ارادللا ثيم وبك نم لوالا سرفلا هو لوالا كولملا ةرعو الم نون الثو نانثا ليقوالجرس
 دحأ فئاوطلا !كواملعوالج سرشعة عبسو ىزنلا باس إو نمي تنب ةياحوه وأما هنماكر مشع

 تالا ةعيس اوكلمام مو ةوسل ثالث نم كلم نوتس درجدزب ىلا ثرر» يكن م كولا ميل م ىشع
 - كلم نون أم درج د ىلا ثير هوبي نم كولملا ةرع نا ليقو نوستو ثث اعبساوثنس

 رهتونم ىلا ثيرهوبكن م اهنم ”نس مب 9 . اقرجبحلا ىلا سرفلا نس نا ىلاريسلا لها ضعب بهذو
 لتكشلا ٌكالَمو ةنس مهم ةرزكسالا ىلا تشد |يز نمو ”لس هم» تمد أري ىلارهش ونم نمو ”لس

 ب ااريصال اصتخاب ىنرلا ةنس م قرجيملا ىلاريش جا نمو ةدس ها ريش ا ىل ”لنكَسٍالا نمو نيس سمج

 ريثكث الثتخا كل ذ ىف كيءانلا

 جملا تقولا هال! يلع مدا طوبه نم نينسلا نم ىضم ام ريريخب ثم: سمي سانا ىربطلا لاق
 ,10سرغلا نم س وجملا لق ىلعورههشن] و تنس يدانشلا جز لاوربتلاو تدم مد يو >ىهيلا مز ىلع

 كوالث كل ذو درج زب لتقمو ةرجحلا تو سسامةرم كل د لخاددا ىلع اًمولرشع“عسنوونا ةرشحو دس

 .اًمويرشسع# سو ناوهشوةَنَس

 و ”هنس "نام نرفلاو نوذاقشع مالسلا اهيلع جونو مدا نيب ناكممضعب لاقف مث ةالسالا ءاملع أم أو

 سيعلن زاخ ودق زد يسم عارم نيب و نيش ةرشع مالسلا امهيلع هاربا د جرن نيب

 ةدس ١« «”رنكسالالا ساقملا تيبإ ٌن ميس ءانب نمو كل ذرب ليقو ةنس بسد مالسلا هيلع نآملس
 «لالص هش ثيعبم ىلا السلا ىسيع نلوم نمو ةلنسس+ 8 ثالسلا يبلع ىليبع نلوم ىلا ننكسنالا نمو
 - اسس د .٠ السلا اعيلع نهحىلا ىسيعنمليقو تنس ها مييلع

 مهارإ 5 انو ىلا نازوطلا نمو ةنس 77 ه4 ناذوطلا ىلا مدا نملاق باسكلا له١ ضعب نعو

 ”ىقجب لوخن مو :نس « هرععم ليمارس ىنب لوخد ىلإ مثالسلا ىيلع مهارب | ئافو نمو ةلسا .٠٠ مثالسلا هيلع

 فل اهيل ءاثب ىلاوعصم نم ىسوم جو نح نمو“: نس "/ م. اهنم ماالسلا هيلع ىدوم جور ىلا رصم السلا بلع
 ايرففملا تيب بارخورعصن تحب كلم ىلا س سقما تيبب ءازب نمو نس ه ه١ س فملا تيبل مالسلا هيلع

 | له ننس ١١ مم ةوجمأ اد نم نيكو تسي نسا لذكشلا كاطزمو ةنس م.م لكل ات لرصن تني تالوزرؤ نس

  س ساق كولم لاوحاب سناسلا ةربعب ائامسملا :يخيمسانلا انتلاس اخ اذه  يربطلا ةكذام :صالخ

 :؛نانملاو نهلا هدو

 مو



 .قاثلاوإلا ؤ 0
 يرش كه تمحو يلع هّندا لضفالولذ تيباروا 3دحاو ما سانما كتبنا - قرنفل

 أ جاين [سايراري نقلا ىلا ةَرظّنلا رس لاسر لعن يع لم ترف امز لاوتسا  سسروكي سس
 تف ارز محرلازمرلا هنبامسب بس يرلاسروو رْساءاشنا اكومديفمتسدب ( رجب لس ثورصت لومتمر

 اباتكه ب قام لن يسم تسب حس لينا علت سدير ف ديننا جب ب نق اصمم

 رواه الع تسوبثوكم اسيل 3 كسر امس ليي اوجر اق سمير لس و قرف لو مش

 عاظتفنارزابز ري رن ىراب لسنا و تكل اس نيب فدعب كس اهو لزان يلا كبس مسابإقا
 لاا لي لوقلروا لاس نينو ريغو ىف احسان لوقب تيد ىو ترف تس انزرمكى ولا زف شايز
 رزنافوقرت ٌنلااهيااي لوب لاني ىو لجرعب كت رف . قكلاسوو قوس ظنام لوقلروا

 - تايألا
 كبىمابأرقا لوزن رعب ىلا ةزتفل نزحرفالسلا هبلع ا بس جرد سس ريانو ثيسدع بتلك

 الكف لاسم ن هاوش سو م نم ى دزني, ى ار ارم | لغ قح ليربج يوب دم ثكمو ديادش ًايزح
 احر للوس سكان لهب لاقف مالسلا هيلع لييربجد ف ى ربت اهنم هّسفن قلي ىك لبجة مسن فاد
 ىناواذاف كلل ذ لثملادغ ىلا ٌةرتف هيلع تالاطاذاف عجربو ِهّسفنيقناو هيلث ىا هشأج كل نل نكسيف

 حارب شات دن نزح 5 ةيلع ليا لص ىنع ىجولارمف لينا قياس ىفد كلل ذ لشمهل قلل

 || «يضنوقلب كاههنم لمبات سد يفاواملكت اهنم سفن قلي نا سيري ىزحأ ره ء]صىلاو مريب ىلا و لخي ناك
 اّموب نيحب سا هللا كلن“ تاكو هشسأعب كل نل نكسب اقح هدا لوسر تندا سمع اي لاق ليربج هل ىّرب
 كابا قف ىفويرساتلا لهاو نيوسفملا ضجركذأزكم ايا تن الث ليف اًمودرمثع نا لي حت سخ لبق
 8001ج نوبعلا ناشا ىفازك نينس ثالث اهن ١ث لحلا حوش نم هرمخو

 هيلا ليربج نيج هرع نينس ثاالثب ب ٌلَملا ىرلا ةزتفي دارها رسل سييتعكل سب ىرابلا عن تجنبا
  ىقننا طقف هيلع نإرقلا لوزنرخأتلب

 لاس نانج ةقباسلا تارابعلا نمر اكس تالتخا سس تسد كقرلا تنزف (لاوس
 رك ند نمير ضلوا نر هراب ضعوا نو وردي ضجيروا نر سب ام لتر وا لاسوو ضب لاس او ضب

 - ؟لوباييجت كت ازتخا سا شقتك
 ودرئروا لاس اعود قل اس ندم لكل ى د تزن ظن سيئ تاباور حن بس | و

 اند هان ىجبروا امتضابور لو نبيل امى جك قو اكتسافالل تس مالي لك ير توردنا كس تزف از ىلإ - لاس

 م
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 ىف ءاجلتو ستكر لل حث ملالا ضو رسام متر لم اما - اخ انؤبم ندد نين كروا كد راي ىصكوا

 هنعهلداىغر سنا ةلاتام قفل اذه نف كنس فصن و نيتذس كلاك اهل ١ ةدنسملا ثيبد اجلا ضعي
 ةفداصلا اب كلاب ىلْسا لق ناكو ةنس شع ثالن'س اج نبا لوقو نينسرشع ناكنكمب هشكمز |
 نم اهّنَك نّمو !س ابع نبا لاف كت نات ةتسلارهذتالا اهلا تاضاو ةزنغلا ةٌرم ّنَع نفر ا ةتس
 اًنضيا نيلوغلا نمب عمت ف ىرضأ هجوو نينسوثع تداكرب ا جة سي د ح ا عباتتو ىولا ىتنيح

 اًضياوه معا ذاو ليربج نارقلاب هءاج مث نيدس ثالث له ةّربخب ليف سا لجو لاق ىيعنلا ناوهو

 آي دسماالاو ةولصل يلع نت انو كريز ىو تزف لاور ودعم ناس نايم
 ظافلا اب تن ارد م الكريم كى سا ئاس سك آر وا تن تسال تير شن مااا و ةالصلاديلل لرب
 . - | ررتوم تال اس نينار فون تيرص نبا انضر لوسر كسا

 فرو لسا هسانؤم قالطا ات سةر تل اهئ مزن يب اكس دوريتيود ل يقرب ِ مورست
 الردف لثمو متالسلا يبلع جون ثيل نا ىلا ءاعسلا ىلا عفر سوي وه ىلا نامزلا ىا مال شرد

 امهيلع سرد اوم دأ نيب ةرتغلا لثمو مالسل ا ىيلع وه ثوب نا ىلا توم سعب ىا السلا ىيلع ون
  مالسلاو ةالصلا

 ردن زاك سوف از تيب اصرئارن لوط نيا كمال امد ىسرابردا ىلا "موسي
 "عبرا أمي تنداكل ةزفلاو للم  مجتكيبم لا ةريسلا ىف لاق كس تدالثنخا ضر ادق كك سررفئارر ا
 أ ةدس نيرشع#دايز,لبقو “نس م اهتس ليثو "نس

 ما“

 اكروها نا لبن اي انكر نابي كروماو تاامتفاو م ضجا2س ترض نان : جرب ئ
 - وب ثمعاباكفاضا ل تابولعمىن ير ظان تس تبرر وا اكون ى اغتسرا اف ا اننا

 ثووعم ينفون زا كرام يلعشا لسور وا ىيس لانو مدعم تس شيسداما حي -لؤلرتا
 سانلا ىلواانا لوفي لع هند اص وردا لوس س تعمم لاق نع هد | ىذرسةربره ىلإ نحف كسور لا
 لوسر لاق لاف تربه ىلا نعو - ىراخبلا دجرخا ىل هنيبو ندب سبل تاع 2الوأ ءايبنالاو رص نيب

 ىبيع نيبو يدب سيو تاالع دالوا ةرخا ءايبنالاو متالسلا «يلعىسيعب سانلا ىلوا ان مير هشارص دما
 دع نااو فر اقريره ىلا نع يضي] لمح جرخاو .ىمبصىف نابح نيو ةرنسم ىف لمح! حيرت يبن ماالسلا هيلع
 ميني ىسيعل سانلا ىلوأ انأو تس م اهما لحاو ميدو تنالعل خا ءايبثالا لاف ميل دذد |لبجوبنلا نع
 -ثي سلط لذا من او ىنن نيبو ىندب نكي منال
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 لاثلاررجلا مه

 روال وسر تح ىباثورص وو ثلا سوم ثروعبم بنان جلبت نارك تكل يم ضع
 _ كير زقمو عم تيب ش كم السايل ى بسال خخ نلت انك داص

 كم يدلل ايخامحل_ خخ سستس فان ازريب . لئيم نراه تبا سس ليلا رينا
 تدءاجلاق سابع نبا نع هدانساب ىئاوبطلا ىوزس سس حرصت توب ا سييرعض شيد اما صبا
 ظداعلاو سو ةموق هعّيبضّىن تنب لاو بؤن اهل طسم ضلع هد ال صونلا ىلا نانس نب للاخ تنب
 يلع هيل ىلصرُرر ا لوسير شع نانس نبى ايركذ لاق س ابح نبا نع ليعس نعاكدانساب سازبلاركبول
 فو رلملاجيبرلا نب ندد ناكو هجولا انه نم لا ًءوف ص هفرعن “لو لاق مثهموت هيض ئن كاد لاقف
 كاش نئرلا .اهنم سنل ام ةييداحا ىف لخ دب نا هل ناك ظفحلا و ل ناكر سفن "هه ثمب لول
 ثمدداماروا .تك تسي لوثب يبق . تح سس سرعت سلع وتيم اطل يلع ل رساوثروا هك ىلوع

 بص رو لووول ل جرعب سم السا بلع يئامسا لو برع هجساناوت ولعم تس يوفر اأو

 ظ . تسأل ب تبت
 هيلع عب ضي ستر ازائكماايلعناوفص نب حيك زن كريتر خير اننا شع

 لاهتشلا سامو ىلا تربح لاونل سى حمالٌلر لك ورب ثروعبم تطوى يرلا ب اجبصا ماسلا

 وأو ن اوباحج بيغ اذع 2م .ىكود تام ىاابتو تنكى هةيومخ ارنا عاد

 »211110110112 "اويل صأ ب انس ا نايس اكء اقنع اخ امامكوكل ور وعيد لوب

 و انس نيران حس سيرتيتس اا كم وبشروعبكسءايمنارام سس تس رف تاكا بد اصاب

 .ىغطأ ىلا ىموغل لات نانس نب للاخ هل لاقي سبع نم ككاج سنا 5 دادنساب ىلصوملا ىلجنوبا جرخا
 تلق ام دلاخإب هّداو (ك لتسملا ىف ب حرصا يدايز نب ةرسارخوه) ىموق نم لج ىدل لاقف نيب علان مكع
 نبل اع موف مموق نم سانا ىعمو للاخ جزخ اهتفطت كلنا معز ينط ان اشو كن اذا اًفحهلا طقانل
 وع لنالف مكيلع ُتأطِبأ نأل اقف اهي مسلجاف ةطَسرلاخ م0 طخغ لبجَّنش نم جن ىها ذاف اهوناف دايز

 أنب ارب لوفيوهو ءاصعب اهبرضي لعجت للاخ اهل بقتس اذ ضعب اهضعب عبي يف لبخ هن أك ت جي ىمداب

 (سانلا عمىأ اهعم (للاخر لخ د تح ى يب ىنارثو اهم جورخس الملا ىزعملا ةيحس نبا ثز ى ده لك ارب
 اكوعداو | يلاق لعبمكبلا ج رخرقل يح ناكول يبحاص نا كلنا و دايز نب لسع ممل لاقف هيلع اطباذ قشلا

 ! كيسي ةوكرز ةيسأب ةوعلن نا ان(ق ينااولاقن لاق همسأب

 ترم اذاف ىلومف داف لونان هذداو لقف ؟ ىمساي ىل وعملات نا يت | ل١ لاقن ةِسأر,ن طك و هو جر
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 هنأف ةوشبلا انلقفزب سا أهيرمحلا مم تايه ةونف لذيح ىو لمت كتاف ىوشدلافزنبا ساج اهيفرعحلا 5

 نل أخ ممل( لاق نأكل ثوان ايومشبنم اناوضم ثان الندا وال وشب ٠ اع مم لافف هثستن نا انما

 اهسشعالو لاق دنع نولأسل ام نو سصضس مافيا طناف ما ميدع لكننا !نان نيك تأما نكع نأ
 -طكنم امري ناكام بهن ذ ضئاح ىو ميلا «ةحرخلد هسا هول اس منوم ىلا اوعجرم ملف ضن اح ئ

 برعلا نم ةَلَقتسم :عيرشب تعم ل لإ تكل مب ال١ ص١ جر ىذا ةررس ىلكن ولا نإ ءرب نب لماع
 مثضحب لافد ليفام ىلع ل يعامسا لل و نم ناك نا ونانس نب للاخأماو ميلا ىلصر يخل ليعلم ا لعب

 ةهيرشرلرفنب لب ةلقنسم هيوشل ثععبي مل ىنا الأ !ملع دّذد) ل صرهخ لذ اري ىبن يعم ىخب ىف نكي
 لل اخو ةلسات ثلث ىسع نيبو ىنيد ناكو ىا ] مالسلا يبلع ىسع

 سجل اماه لبعث نا برعلا تداك نيب سملاو ةكم نيب نيدابلاب تديرخ فل سانل ًافطا ىنلاوه اذه
 6!الكاثبيشس الف ضرهلا ىف به ناد قنعلا اهنمرجرخ ناكامب سو لابي نام ةفاسمز" اهؤوض ىري ناك
 نبرلآةنذا ترشئناو تحررخ اهاؤرعتثنن مثراب نم جرت تنءاكو ان افطاب نآنس نب ىلاخ ىلا قت هدلرماذ

 يالكر جوف اهفلخ؛بلا ىلا لزخفرثبلا ىلا تلزن ىتحرخأت هد ىره لكادب ارب ارب لوقيو اهبرضن نانس
 كون ك2 موف اعدل من انا هجور خف بد سلا وه ناكمنأركن ب واهأافطا تحرم انل برضوا هدر ضف اهنا

 م نكموق نا مهللا لاق اضوتف كانتا ان ةزحلا ؟زهانبلع لست ناف سانل ابانذ وحمام ا هلاولاقو
 مانا فاه و ولاخالا ولاقف تحزفاران مثيلع اهلسراف ام ان حا آنه مثيلع ليسن نا٠ي(ىلاونمُب

 -اهذذ كب

 أر مذا ال[ ع لقي "لورطملا جب هببج ىف هس لخري ىقستسا اذا نانس نب لل اخ ناكو ليق
 اهل لاقو دعاس اهل طسبو اهمركا و ريخب اهآقلتن جلع هدا لصوبنلا ىلع زوي ىهو هتنبا تملقو لق
 هولا روع انادي رسولا ده شر يلا ا ناهر تيان موق وست ىتتدربا اكره ىلا هيا جرم
 نمرلع ٌدري يبو ركمضعي لاذ جن ىنيبو ىنيب سلو قضالا واين لا قري ص نباي سانلا ىلواانا||

 ةعاشر أي ى للا لوسرلا ئنلاب ةيسلع ءندا|ىلص كدام لاقي قو نانس نب للاخ هيب ناكلاق

 نيل رخا ياك ىف ءاجامالو ةلقتسم ةجيرشب تيمنا تلعامل انه لكابالن نحو

 دال صرهغو ىيعنيب نانم تاشكلل اعبت ىواضيبلا مالك امثالو لوس لالو ىن ىنيبو نيب
 كلعيو ناثس نبللاخوهو برعلا نم لحاوو ل لسا ىنينم ّيشالث ءايبنا قعب ساروا سو هيلع

 مون ال دس ننام للاخ سعب سأرلا بايصال ىلا هلا هلسرسا قالسلا هيلع ناوفص نبةلظنح

 مسا <
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 مالسلاوةلالصلا هيلع ىسعةيدرشل اًررقم ن اللب "هل طتسم جمب يشب ثعب مث الذلا هله نملك ن وكنا

 -نانس نبدلاخكاضيا

 طاقنساب جيوطلا جامل اكسومافلا ف ىزلاو تاينكلف ازكةينبملاريذلا ىا ةيوطلا /ريفلارةبلا سرلاو
 تمطقناو مث ات تسميو مير صب اوشطعو اهو امراناهيف وسد نيحو ىا اهفاوٌسدو ةلظنحا اول مث زيف
 م ةقرفلا ةاتجٍجلا سبو ةشحبلا سلا لعباول دبتواعيجم«هزسا كيو ميظورباهؤأم كاكا دعب رسام
 تاو نول لكن م ديف ناكل يوط قنع ىذ مظعربطب ىلاعت هللا هال ناكر ىا ءانضالا رسب نم اون اك
 ىلا دب بهذ ىادب برغا مم الحا فطخ اذ ناكو ليبصلا كوع 5! مهفططم مان ايبص ىلع ضقنب

 يلعن ل ظنح ىلا كلذ وكشف برغم ءافنع برغملا ”هجملا هب اه نلو هّقنع لوطل هل ليغت برغملا "ةهحب

 نأ مم دؤازج ناكد بقعت مو اهتكامهاف قعاصاهيلع ىلا هت ملدا لسرم اذ ءاقنعلا كانت ىلع اعف مالسلا
 . ١ .ملقناممباواعنوولتت

 ما ةالصلا هيلعاضيا مالسلا يلع ليعلم للو نم برعلا نم ناكانهةلظنحنا مهضركو
 باطخملا نبرمي نمز ف ناركذالمناو مالسلا هيلعىسوم لذ ناكازه ةلظحناذ ذربثك ان نال تمبآ ١

 هفنا لوطأو ادجوو مالسلا هيلع ل اينرا ةييلع اًريرس ظفل وابوي“ او لجو ”فوعملا نيل ملارتسن تدفن

 (وبل أ كلل ىلا هالو نم ىو ةدايقلا هويدا هر سقاس دسم مار داغر وسد الأ | مهل قراكوف

 لاين الذ” لس دنن اهلل نم اظوطحم .ناذو جير انن اكنا نكل ظنه ؟جني البلا ريتك! لاق مث ةنس دي غل

 مس هيلع يرد اى ص ردا لوس س نيبو هني سيل مالسلا يلع ىسيع نال اص لج سوه لب ئبنب سيل

 .توبشل اب دارملا ناب كلل ذ نع باوبجل تع قو لوف! ىبلهلل لاق . ىرازعلا ىف ىنلا ثيل صن بن
 فطع نم لع نا الا ت اياها ضج ىف نفنملا ىنلا ىلتلوسرلا فطع ارعبي ااه نا ىبؤو لوسرلا

 - لبو فكل وو سايل كتموب كن انس يدل امر ب لع ص ١ جر ببسزلا جرم لس ىروعسم روم
 لصربلا#كذ لش و سبع نب ثبغ نب ن انس نباللاخوهو ىسعلا نانس نب للاخ ةرتغلا ىف ناكنميو

 نب للاخ ترضحرلف لاذ'مث اهفط امنا و سانلا رنصقركد مثممهوق ع اضا جن كلذ لاقف منيع هدا
 ا" ذ اه ىربذ برضش زنياربع امم لفدريج نم ناع وقس نأ تنزف دان! ذا ىتوخال لاذ ةافولا نانس

 لاق اماوأرس ونف دو تاماملذ كوه ام حيه مربخاذ مكبلا ور خأس ىفاذ ىنع اوشجناذ كلذ تبا سا ذاذ
 -تنب ا تاو انل ميم نعانشبب ىلا بعل | انس ناتاخخاولاقو ممضعب كلذ 54 وج #ي نااودام اذ

 أ اذه لوفي ىلا ناكتلاقذ سمملا هدا لح دّرد اوه لق ارقي كتعمسف 0منيلع دنذا ىلص هند الوسيم لا

 مس ايرلا



 ناثلاولا هك(

 وب بى مو كك ت ليا ءاي ادا تءارا/كب اصور صؤمو اص انس تدل فلس هب بلوق

 ثرد ع كمون( ليظساز نينا مو اميلئش (لطسا لوسرو قبيله ساؤت وأ تك
 نين نم مهن ااماّموِقدندنل تبت سا كب عبش ارق اين مس لير يرعت سا لن ىراخ
 اى لوارعب كم السايل ل بكاس سيب ءاوسك ل ريل ا سس لونك يلز باو تكللبف
 ظ كوبل يأث وعم

 ماللسلا يبلع ىبشملا لادس برح نب كلاوس لاق سنولروبا لافت المرتل وبلا ىف ريثك نبا لاق
 (نلل اخ نبا نا برح نيكس لاف سنوبون.ا لاق ىموف كعاضا ىن كاذ لاقت ناتس نب للاخ نع

 ةرببلو سابع نبا ىلع نوقوم نايسلا انهن خا نإاباّح رس لاقن لع هر ىلصىجنلا ىلا نانس
 تاهاكو لاوحا هل احلاصالج سن احدنا هبننالاوأنه ام اهبرزعيالى هنا اهف ىلا تالسوملاو ابن ناكدلا

 سانلا ىلوا نالاقمنا اميل هند |لصرُنب الوسر نعىرازبلا مت تبث لقف 3 ريغلا نمز ق ن اكن انك

 62 :للا نال اًنبن نوكي نإ نكيمالف ةزتفلا لت نلاخ ناكت او - ين هندبو ندب سيال هن الان يره نب ىسيعب
 - كلش نمونن نم هانا امام هوثرلثلل لأق

 الا برعلا ىف يب السلا هيلع ليعاوسا دعب ثعبي ل ىلا عت دنا نا ءاملعلا نمرحاو ريغ لافدقو
 نيخأ ناك تح مموقل ءايبثالا مب ترشدو ليلخلا ميهاربا باعد ىلا ءايبنالا تاخ يلع هند للصلع
 يلازم ىن لاسرا نم :رريغو ىلبهرسلا اركذأم ري هذبع» كلسملا |ذهبو مالسلا مباع برم نبى بيع هب ىشنب

 اوفص نب: ظنح ب رعلا ىلا ثعبو نيب دم بحارم ناوفص نب بريش نب منهم ىذ نب بيعش هل لاقي
 كال و ليمارس ىنب نم لأم وخ ىبسلاو لدقلا نم مم لانفوصن تنعب برعلا ىلع لا طتش اوبك
 ىذا ريثلل ىلا نوعي يح صاّموق اون اكرلّوه نا يهاظلاو نان لع نب دعم نمز ىف

 1مربرعو كغ سم يبقرر - ستر ارى اطرتام فضا زرودشم . ىفاث ض١
 م امو نك ض ع لبى اه مورس شر شنا ىشر م27 - د انك أم برليتارب تدؤوروا

 رانك اخوورجلاوعاوغافمو بقتانمو قالا مير اند س ا يانا بتكريم بلمرب شكى اذ
 مانت ب اير روا تيمشو ثسو اخرا ماك ليندو مانا نب ل وعما كترتو بسجل

 . احن ارك بتم اكهيوو هس سيرارا تنير (بااوثو رشا اير ءاحخنا نلمس تسيينك
 ًاهركذ لوطي ءم ىكىف ةبرغتسم سابخاو:ةبججخي نماو زنآم م ال تناكو ةي بلا ىفريثكنإا لاق

 يكذ لاق رع نإ نحو ىكنلاو ةعمسلا ةرصق ناكاماو ةرخكل ادارلاو هّندا ةجواهبرصقي نكم مل نكلو
 | ةاللوسرل تلذ لاق رذسم ىف لا جرضاومكددأذ امها داس كلاذ لاقف بلع لد لص ىبنلا سنع مح
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 نا شلاوبلا نا

 بلطكابا نا لاقرجا نم ىنعب, كرذى هل لهف لعفيو لعفيو مرلا لصي ناكل نا اي كشارص
 س انلا نماريذكل هز |ام ءذدا ن أتعاب لاق ىنعي هنداممورم خلع نحو دانساب ىقهدبلا جرخادمباصاذ اديس

 نافع ىننخلالو اب اوث وجسر كن اكيلذ اه اربد هسفن ىربالذ ةحاح ىف ملسملا رخا هي لجرل ابجعريخ يف

 كادذ لات لج سديلا مافن حاذيلا ليبس ىلع لشن اهناف تالنجلا مرساكم ىف عرس ايف نا هل ىغبفي ناكل
 : ا)-نمري>وهاسو هن لاق ميل هلوالص لد الوسر نم هتعمس | نينموللاريما ايت اد ىلا

 ٠ لاه نمريخوه ام مالسلا

 فال هات ءاطيع ءاطلز ءاسعل لج انييرسأحب تعفو ىط ابابسب يل دا لص هدا لوس ىس قمل
 نيونكلا قاض نيرصخلا ةصيخت نب نافل ءاذل نيبتأسلا هج لخ نيرهكلا ءام سس دتماهلاو نماقلا لتعم

 اهل بف بلع | ىلص هدا لوس ىلا نيلطأل ٌثلقو اهب ثم اهي سالف لاق نيتنتملا ةلونصم
 و يع ىلخ نأ تاس نإ لهغاي تلاقف اهتحاصن نم تيأرس ملاهيلا جديا تناك اهذ ئذ ىف
 وعن اكل مرشيدو ىلاعلا كي مام نلا ىجكن كىلا ناو ىنوق سّيس نبا ىلاذ بررعلا ءابححا ىلإ تمس

 ضم احانب !اناو طق ةجاح بلاطُد 0 ال ا اصلا

 ل مامن ناكل يشتلا | ةفص هزه اجاب يلع هدا هوبنلا لاقن
 ىنعهلياكفلات درو ١ ماقف ن”العخلا مث اهم تح لاى ءنداو قالخإلا مساكم تحي نآكاهابا نان أمنع

 ةريمب ىسفن ىىلاو /جيلع هدا ىلصدّد!لوسر لاقف ؟ الخلا هرلاكم تحي هذداد هدا لوسمايلاغن
 نادل سال حا ينط ل خ ليال

 لا. سييج ةسيراعشا هو غسلت ءاش ل م مام بيك إيل اسيل | ىووربم
 حس شرراعشا هو. بس بيغرن لدحر ظونح

 د اغلا عريثكلا قمالو 2 لقبين محيش املا ليلق
 دازريضب هالبلا فيفسعو  هانذ نم ديخ لاما ظفحو

 اه لخبلا ىلع سانا لجرناسل هدا عطف هلام اهكّسسوبب كنب كرارظا الري دنسيلان كس مئاموت
 حس لاش

 نيزيريحشلا لامؤ لخبلاا#و 2 «ئانم لبت لاملا ىنفُي جللالف
 ديدجدوعي نام رغ لكل لقم_شيعالمسقاتالذ
 لبيعب ريغ كيطعُي ىزلا ناو ٌجشاعو داش املا ثارت ىلا

 داعم ربك دل بيل اًءإسم ناكولو نيعيريف تكبطعي ىزلا ناو هلوق ىف نسحا قلو جىغلا ىضاقلا لاق

 ا



 نالاولا برع

 بيرق ىلاذ نع ىدابس كلأسا ذاو ىلاهت لاتو ٠ هلضؤزم ,ندااولأساو يب انك ىلا غن كندا لأق تو
 - قنا .ناعداذا خارلا ةوع د بيجا

 كدا ار رو ىلا .جتس بؤ تدب لك زل لاملا نارت ملا لو باك كاع حرط اكس 17 انك

 الاعش ل وندتلب فقل تكف اك ارسو هاف لاما كاذ كيس يعز تعمل امم اب ت افك حاب سيكو زنع
 راب ناببا سماع ديعيريذ كبطعي ىنلا ناو لوقر ياكسسارل يس ناك تيس تروا ىالسا نومنم |

 5 تنل اندلع كس ترزفأكت ارم ثرع لي ترش طاب رثوت ساموب لبو 51010 ١

 فردعم اينو درجبو كى احترشلا ووري تاب سا تس اترك ت يلاطو لوقر ب اكرام لعرب - .اهلعلاب حرم
 5 ب - نار ةاعترسا ترصتم سيروم مانروا كلو هيرو يبس ف تاوعحم اوبتما سايل اق
 اتا اننا هب كن ابا لس تنظر وا ليمرلا لح نم هيلا برقا نبطي غو بيسر قامت سالي ناب

 ِ امن اباكلو ليلو ري هس ىلاكانعإر

 سراب كت واخ تباوكى زنا كولصتؤياوو سرير شروا فايا اكرام - مود لش

 ةسرعب ل ركل وصو فتات ساروا لس كسا الن تس واشسو اب ناين
 قزّيرن_رجنانساو ان اوس نكم اق ضو «ّددافان لنعام َنْفَي كا

 افتر امتد موم اع لاوب مرلعم سر ار ىردشلا ترص نا يس لاو رهيرصتسا ف انف زري هاذ لاقي
 احتاتجيرومالا ىف ترصتسردا قار ركىبلاعترشا ترص هوالع كس يوب لئاق كرب

 لكل وكول انت وصوه سس تلفعو ىنمار كاي: ق اما مضر اكو هديك ل اصخرماو - موس ليلو
 رجرحلاص ل اعف اووي ينو تبواخسو مادطاو ماركااك وفا مع . انمكر ل اكتر عل وب اسم ىاوت

 مث احةأما تلات لاق «دانساب ث حملا ظفاحل ىطقر اللاركذ - هبسانخسور ىلا بموت رشاب ناب ينم
 ماهل زماهتمخ تلوح اهرداف ٌّنَحا هيلع سيلان لحو اًماعط كن اوان ١ لك نإ ىتشا تنافس باي احل

 ىسًأدزعفنكم ادطلا ٍعضن بر اذ فاهبوع و ىيلسا هموت س الاخ ىه ىهو يش ما طلاب حا وزهع ض ىلع
 ِس لاق م

 مارح نيخبطتام تر ذا كع  اهنود كدتسو ىر لق خبظتالف
 مارضب *ت رلقوااذا لزب. 2ىدقواف خاغيلا كانهم نكلو

 اهياجاف تلذام ىل تمّقاام تلاقن اراكا و لكات سانلا دو ءاعطلا هرثو هونسلا فتك لاف
 ”|ش ارش ءاخيملا ىل قبس سقو !ناه ىلع ىنشي نا نم ٌقعرمركا ىسقنو ىسفن ىنعواظن الفاف
 هس لوقي

 سا



 ناثلاوجلا م

 اهريشتساام>ىحلا ىضن كرثاو هع تح لخبلا ىضن سرامأ

  اهروزاالاهلعاهنع باغاذا اهئاربغ لءاج ىنيكتذتالو

 ٠ أهروتساهبلعرصقتمل واهيلا -  اهلعب حجو ىريخاوخلببس

 اتاك وتر ياس ات اكلات حرف كك رضا ماكل كلر وسوق
 اذه هوني نار ةكوشن قام ع امتاز ب انتي كك ايرون: ضال كرار تيماجلإا
 سهل هكر عى ةورانز رار نورا رادو, نويل ١
 او تيفي اشايرتيكس مام .اهتانزرل لامر هملول ال رم افانم اتا

 ٌتييومالف بالا فركشل ير نوف ب رش" ٌثمباما ذا ظ
 تيفخ لذ مالظلا ىِنِيِفْخُيل ىراج ٌس علِجْخأ ياما

 تثيبحام لحفأ هللاوالف ىراجو وذو ىلساجحضفأ]

 250 سس هاو اككسوعد سراهررش اوزاث' لو اكس مو الع كس كاب كم العا ماج ل عطق سا

 انراوجب تداقلا رحم تئيي لاي نرد ات توم وو لاب مدعم - ل احكم م انك للاعتادغ
 ٠ هس كانا بلع كس مامراعشار وا يجلس سا ان

 راني فبادبل توكيل نأ... .ةرعؤاجأ فدل ماج طاع
 البلا قرا ىلا قح . تنير قساجام اذا ىضَغأ

 **:ةخط 06 انزكتص او ريزع كن العا مر اهلا كاع ير عشا لبؤرصررثم

 ىنيتري 1م كفل انا امو قي نبا مش قميش نم امو 9
 ين تناف ىّيم ُثملَتو تدرس مثرجريط نم يبساح ةملكحو ٠

 قيّم ىباهل قىعيرلو 2 ىنبقت ملف نع اهوباعو
 ىنيمتاَي بتّيغت اذا سبلو 2 اًقيلطاذاي نيحهجت ىذو

 || مهلعم تسمرصملمب سل واش 0١ لبق وب تبا ,ادجس فكر وكب ت ايبا ئابتا
 نونو از[ باقنمبا سرق شوتسسوا انك لاب راى سكوزوواب كك لفل نم كل وراو تشي كس انور

 دعو وورلهيسانانب شعر صم ترسو 010 .اًمهالساولاق نولهاجلا مهطاخا ذلو عبس تدلك
 ] فشلا لإ اسال بوبر راو دهسا

 عسسل



 ناثلاوجلا داع

 0 فاعم يحارب اوبن نييزيموتم تدرب ل وناب لن يدساع هو لتس اناني هو لب تيس سرسود (ومر

 كس شوكلا قم لك اروأ ثور نسون امرك اناني ضرعش سيل ممر - بسأو رك

 وو تأ (ه)- بس تااباكرب تسمم يروا سايد ركرارنارظن قوتهم لك وأول هد ل سراب
 "4 ريتك ىءاوتربو تبغ سا تل ل م انمو نيبو وف ليراري ليل ررعش

 ٠ ١ 00 اهل اسر كنا م اصدوتبواب كس ضد ورب طري بويع
 وكعبو روا تزع «تضإش ياريت ىلاصخو نسما هفا قي روو لبس ضوصم ىو

 ريق نيو هوروا اضن ماكت يعلو نمو تاب تاالضرب كم فاكو لباج يام اعل سارعت لالو
 ا ايوركل اك فس اوت نيرو ا فاكس بط مونرو لى صخ“ قير" ظ فل كس 227

 حس هيس

 اعمبأ قزلا تسمالآ كجرفو  هلْوُس كنطب تطعن رك لناو
 لورداركاس ع اسكس نيب كس باندا سل اهكل ام مارعروا ىروت ل العو تفك سا سيرسل

 هسفنب ليكي أ مأح ٌث سب لإ كاف كش اى امنبىرع - تس ىدركن إب ترصيص فرخ
 ىلع دنميرةوا لك طق ةبيرل قس اج تمل اخام هنداد لا صخ ثالث ىسفد' نم سهعأ ىلا نبىا ىلل اقف
 ظ  ”ىمسإ ىلةنمّلحا ىقدا“كوابي ذا "”(ضنامأ

 قر تناك ماع هداشابري مرر نم / جرريارب فسر شار كى با ثيدح - ابر” ل و

 مدا بس لس انلاى تا وال كس وم جامل لنمو عر اوت أمرك تس اذن يب سس سا <

 0 سودا رس 1# فرغم اس اتركوا ايزي 1 ساوو لا كوت اوم 5 اكد وب

 / ا'ى دانلو شوا تر .جساتاموم ع اًض بساوثووبا اكترداجدتم ]وعر كم 2 اما أرك انام

 مكتلس ا كود اتبام و وروا تسائزيرامناو ىوعر اكةوم ل انلا كأم عرس بل الو اكتمشسو

 هس تاب رود 1 ترداخى لا بسر لوب لاس 222 ار م اختبر وا سيح حا يس بس

 لك اندحجق علو كتب ني م اكو ىو اسكس/انو دقبا ترمس مث بل ط

 برعلا لكلاقف كنم >وجا برعلا فله ا ليف نس اع نركتولا لآق سس يتب اكد
 مذا رمدم امل تناعو ليل تناذ متي برعلا نم مالط ىلع تاز لاق اح ث نحيل ث نم >وجا
 لزب هذ لاق خامرلا امه ببطاام تلق اهغام> ملا برن املذأهب ىفات او اهنم ةاش ىل جزف
 ل شايب و ءاش قالا بهذ لثوها ذا ٌثحصا الذ تيفتكا لت تاق قحمنم ىنقأب

 سا



 ناشلاوبا 4 »
 ”دانةئأم هتيطعا لذف لاح لكىلع لاق مذ لكلب تعنصولو ركش غلب ىتمو لاقف ب تعنصا ليقن

 0 را يا لاامص
 اجا ثرض هو ب اقدر, نارتو تس تفك ركن ىلاطمم ام م

 رعشلا ف ٌتيَحَأم لعنا هلداوالذ هلق لثم تاك يزو ألن كلوت اكتمال
 20 ام اتت ؤل م وزع كسك بسرد ل اروى 0 رز ل ا نملا

 قااشتا كاّددْشدل هلداون قكملا .طيقلازمز ىف اون هنجيوزل هلوق لثم_ هلل ترك ب ماكنا
 لاربع لوني سير اه تار تان يرام سس ق ركن ابب تبماكبي راو ىويب لأم

 كيبل وجيل وبي : اند دج كد لحس إي ترابه تيرر تح كوع قدم امر اعس
 يضف ترو اسبت تباوكت ارتأت سوك كدي لايهمك ايدام
 امك م اع اا كهل كس اهكذ تيروع سا -نؤجل البلي تيران كس كوجيردا نكسب 7

 هاو عجطض١ تعنصاخام هل تلفؤراونلا تلاق 1ك لاب سريه ىدلج كلوب هسا

 كتعبثما ليا نكسا ثا لاقن اهرلوبد انك, يكمن ام تدجواهف كتيبصا ىغاضت قل
 نعطتكن ضي لج راج م سانعدوأد ؟ريز 4 مامات ىف ىترب بأ روف يسيرف ىلا ءافق مدا ءاشنا

 قوس لاق مثممثعبف كنايدببص عبرإوف اي ىل لاق كنود لاف م ةأرلا كللتىلا يللا ف دمت ةرلج
 مش «بوث ىف عفتلاو ميلعاو لاو وبه تح مف نوطب لع مهرصلا لها نود انيس نولكأتا
 دحظعلال[ض رتلا ىلع اموانحبصاذ «بلا هجوتتل ىناو ةعزم فاذا مهطداو ايلا ظنب:ةبحان مولعضا
  ةياربلا فالك فاح

 اهب رشساو كرشعو فاك. ليلو كرطلا تنافصنورشساب نمو ورعوديكسمفأع أي نب
 رق( اناكتسروا سك سرعضاىسا ب ىرعلاو تماللا شن ن ا لابوك شاراش نارو ا ىرعلاو تالاو
 0 كسك

 د لك تم كك كرفو تيه ملي ال ماع ربك لس كن اهيامكارت تلي
 ا احكتس سارك ربت ى مناع نصا ليلا ءاتنا ياسا, تيس اي كرت كرت

 دارسأب“ ”لزجاا مر اكم بانكىف نإ خا ركذ الكم + جدياربلا ىربثكنب | لاق هس متساكمو

 دب موضعي ىبلا مأقف ىنم يرق اولازنذ طا حربقب سيقلا دبع ن ضن سهلا قراره ىلإ ىلوهرحلا نع
 نم بطاخ ام باوك ضعب هل لاقف ان فا لعجابا اب لوفبو هل جو ربت ضل لعخ ىرب ذو ا هل

 ناف ميطب يينع موف اب لوقياعزن لوقلا بحاص ماقفومانف ليلا مهنا تملب لقوا

 م



 ناثلاوججلا 006

 ] هس لوقي تظفح قو ارعش ىف ناو مونلا ىف ىفان!ًًماح
 اهمانَّش ةريشعلا مولظ ٌدرما تناوىريب ابا

 اهماهتدّصرق اظرف ى لل يىرغلا ىغت كبحصب, تبن
 اهماعنأو بط توجو تديسبملا دنع بننلا ىل غب

 هند ا واولاتو نواكأب و نوونثتي اوما واهو رحم ًريقع سوك لوقلا بحاص نان اذاو لاق
 ابك م,ةوني لحب سا خاف ١ كساس موحاص أوف >راو موننلا ممصاو لاذ نيمو يح م احانفاض ١ قل
 كّيادص | ىرق ىنا ىلربخاف مونلا ىف ىف ًانئاح نا لاقانا لاق ىرييت با مكيا لاقف رضأ >وقيوالج |

 5 بلا كعف دو نييريعب انهو كزحأ نأ كا و كنقان

 نإ ريفر و نار تس باشم هس لوصق لور زب تاءاكو لاو بحاصر سقي

 كلو كاانم لور قرف اكهعبس ناك نبك ل ومتبك سيل ري لورق رافلردا سكت نكد اك ومعي
 انكسر يم تناعاو ترصن كصئسو سان

 م 20 الكيبل مذ ىلم لب عررو هضقروا ل اوم صفي امل بس كف 22
 رب تار ساري ىلا داره سس كتبه سارلا لاي كس تسب تلو ىسكأإ امتي تسب

 اويل تسال نيب" امن امج لاو هيرو مكبس ثرصتمو قزاروكىب كلاقرشا هورس سس

 شيق كلور وفابب فس سا هيلكس ليركل صام ىوونشسونكس اي ل ظنأ تسب لسماع
 ردا ابرك يجيز ارثور زن بلس روج ل وتب تسع اطلس ا بج صخر (ير عر افك كلا اع

 باور ارب تسوز و9 امرك - امتاز اك ان سانروا ترو احسو زان رورو ارب مان كلا
 كبروا رم سا كس برع ووو انبز بل طاكسي نو ى انتين اينو ضحبوا ترام سايب كتل
 كثيبا سرك انرل صحم طر جدو وا نر كس سس ب ياسا نم انس لبافوزرعمظن ل شبس

 نهر انيس دامو لسا ل يدك جوا: ديوتي لصور
 0 اجر مكر مب وم ايي بلل ربا قا سرب يروعوم لب 5 ”يتكصت تسب >2 ْ

 تيت برفع ركسازؤب تباع نايبس .افيبج اياز تؤ ناسا لك بج انين(
 ايوه وول امك لو

 الشيا يارجاو ناولاو كمال و ةزلصلالى ب. بل عرصت هوب قو ىانك تسرق لبا

 0ك



 ناثلاوزجلا برو

 ترافل اوراس لركوب ليو تاكد لع كرر اودرعتسل_. لو ريظو لكوسطفا عديل سورى
 - لوين تنل باردا نكح لف

 | ةّسل الها بهنم نيب نع تلم مّتلاو يظعتلا ىنلاس سىف ىلا هلا در كوبسلا لاق
 | ايكلا لاق لزناعمل اًنالِضٌفاَفع بجاو» سيبل معنا رك طاق لوبمتالا لها لاف وعلا لبقوه نجف
 ىكيبسلازلإ م لقو نأ قب رفكلا نم ىضاونلا ب اننجا نع اوالا لاثننما مجنملا ركل داما ريس ىسارلا
 اًعبنال قع منال كش بوجوب اولا قودخنسلا لها نم نيرا ءاملعلا لوق بجأحلل نيارصتتخم جرش ىف
 توببان لنعف ةوكرلا هنلبت ملنم ةلأسم جرختنت مدل كش ةلًاسم ىلعو ىكبسلا نبا أذ م ةلزتعمل
 هلناو ىلع صانصقلا بجينالو ةيرلاوأآلسافكلاب نوهضم وهو ملشالا لا ىري ىتحلتاغب الو أّيجان
 ىنسا ٌيسانل ُللخ ليال ناو منا ىف جيرصوهو ىشوبسلا لاق لصاحب ىغعتنا مس سيلوهذا ريب لع
 أ لسى لسن وكعم تنل ل خب

 اناكن ا برعلإفكنكي مد - نيحبأت موو ةرتغلالها نمر فكن مر نعركذ ىف ييسلا لاقمت
 نو هلاو ملب ىموقودوكك ع دارت لتو قاخاهن!مانضلاف اوعذا "يوميه وذل وعن أصلل

 تعاون اهو كدا زل وقيل مقل نم متل أس خلو ىلاهت هدا لاقاكرتدملا لاخلا ىناوتةّيهل كب هن
 ىغلز شدا نوب مقبلا( مهلصنآم منع تيك ىلاعتل ان امدزدا سنع مرن عفش اهنا مانمشلاف

 نا لوث كمال لل ريل اوس كاع نإ ىرع لب ثيرعرص روك كرمان مل
 كه ورفع ا لقي لاعرب_ بس انو لومي هلو ودوم كس فأع ب صاخ يش بلط كلأبا
 ذيل مبان سانتا تيرم مرد فم اكل افاس . بس لاق ن ديطسو بعز لي ملكي هس أ يرصت
 را اعركازك يحتج لطم ياا سيال موف اك شمع سوبر اوم باياكل يبول طور صنم
 3 نيم شدو رب ئ انزكل كوب قرانا مراح طءاض كى ان كين ى وابد فكر هو ردا بس

 د 24 بسس انكمو:لوجئورفلسمل امر رطل نويلعموو 1م أَو لوق ملل
 كس سا وووس اء ”وك تزن باو ربا لس ماعز لاا ىنيعساتلس ل كوبي هوم قشر روم
 ء ايل[

 رلاراعاسم مرير فردا نضر شرخ لامار وطرب اظ لا شيرع سا ان"
 كت رنا سساوث , ىرباب قا وو ركىبد ناشسنو نيتي كب لفت يشو نطاب ىف اب كل سيل احنأ
 بتنا ابو رويت دوا رف توك سس سا ى ارز لوى نإ كاين ترمب ىت
 ثمر يظن كسا .اجيفادب ى مداد الا ثحاصولم ام نبى دعاب بسر امون ل اكسا ىرباب كا

 م



 نا ثلاوججلا ب
 و ببي

 فقع ظن اح نببجأو صيصخثستيعم ل يزوداب تنل مازب يدع بس حك نم عم عملا
 كتي با او نيس ىكتقافر ىيزوداي نمو ا عبس كور عطا ىورغا تشافرو تعم

 يطول ناورسفمو نيدط يش تحصركردا اب قذر انا لم تعوق وب نيدحاص تبسي وركأ - جسورييبسم
 0 - كوب بحاصماكئل ال

 2170 نبورم لرواد ب شعم م ويلفت نوب ىيازيخ و صوور رفا ملأعا دل
 ظ هدام تمام سود باو, يديطؤؤر مب هيك تبحا نم عموما ريد دنع

 تاياراب بي دش. ايار فر اواكر فل كسل وسمير روط حضاو نسما ل ىئ راب اس
 نام نع درد اندر سنا نعابسم ج خا هانا( فوتايكل اوس ليكم كباب لسا سلاح

 و لكى اطمئامد جك ايدبع نئرشادبع عرطاىسا ما شقلف لاذ ؟ ىلإ نا ءاذدا لومي لاق الج
 - ايايساج تار يلع شلا لب روضصول ساو فرك اوصل كير ب هل اح 2

 ن اكن أع رح نب اناا لوس بتل اق اهنعيلدادضر ضشش اع نا ريعصز تبث شف

 ىلا رامون لقي منا لاقت ةمايقلا هد كلذ ىعفس لهف فيضلا ىرقي و ءاعطلا عطب

 ] - نيرلا موب ىتتيطخ
 17 تنازر 1, كرد (سرسا نكي اهيروم ترم ترو اخييوا انك ا رس حرك ن اعدج نبا

 هب اهرب تدوم اسس نيثاوث ل اصول 2 نمو اوسكا ماعطل مال او تمدح انرع نايا
 امك ناسا ا تروا وريدي و لاذ ى اهنا وا وو امتد و ةرطفلاو ونا برش 5

 نابت الات كس سا بس, اه طوخ لي نارن ا فردا يبق يس ا تس صو ككرادركوبد لوقا
 رصقاكتيواخيك لا اهتابد ل ار كسا ف بابك سا امك ارفان واكمل و كساد ب

 كيرسو انو عراك واينوو ىا تينا ترمس هلا سا اهكرن قس اعبطو قطف هو بس ىدراعىج

 اركي تايلر اعرص نبارك يان لس 0 ا عش تو اخرعب كاع ل لاء كك

 - قنا كرتفر تفر[ ت فه, ا جار تنم. احن انى ردو هس لت سا اكل بد اخ
 تواخدو اكن ماضي شسول لوك ساي كس سا امانا ل ماكل اهم ام ت فان كس سا

 ىر ' باندا سما تلف« ىفناو كلك لمريم لاصتامب زيك ودنلب سم السم مو العكس

 الوسوف را امر الومكر ع 4 انحيرل شاك ول اسمب : انين دك ردا تعبك اما ١) اجرصتسسو 34

 تو انيك الكاك ارت رصو لكنت ثماصوا مورس - 5 تووصوم سري نار / وري انااك

 تاركا اننا سيئ وك كمان اكن اهرج نياردا لتسير يرام باو او كو تشاو

0 



 ناثلاوججلا 6

 ةرااهكستسو اخلي تيرمتو تيلوبتم كا لب ءادتبا نكي وست مو: [تعو احن سرا |
 ظ ] ابر ىو فالف ارد

 / شوو روتسميصول اعماك او را انوممولعسرموهو ب انمئاعرغن سبك ا قوب ات ىلاعرم
 ماد يحوت ل اعساكل يفرط ننو هدعاس نب ذو لون يدق دانت ا متن وكلب ودان انا لير كاس ارواح
 ارازب تح لدن صاخشا لونين مخ كيب ني ظراسلا يدعوك نب السما ل لوني اريك انتم كب ارو
 مت قري توام ىجر/ل واو كبد كوب تركن العا ني دكار اقتنع اورشاب ناب ارو
 هاما ى ناو سدت نعلم تراب لاو و ليتسوب ارد .اننك أو لحلاب_ل باعه اك لا لس سا

 0 رف راش, را ياو تع هلسوم قمن ونبت
 ليفن ب لت نإ سين نحف لاق عنا لع هدا ىلص ندا لوس سنك اكدأز سبر كاسسح نب | جو ىضا

 ىيلعلاقو : رم نع نيبو ىنم ةرحو تما كاذرشخ قيام ىو ؟رحو ةما ةمايقلا ثوب ثمعمب

 ققهيبلا ىو سو ةرحاو ما ةمايقلا موب ثعبيس سالما اسف هذاا جساةرعاس نب نض نحف السلا
 قللت ىزلاو جياع هند | طرد !لوسر”لاقف كلو ىلا لوط مرتي صصركلذ سابع نب نعد دانساب
 -ثمعبلاب نق نم [ نفل

 : ٠0 7 ٠

 هر سحخ تار اقتل باج مك كسر اب صن وأول نابانو نرصوم لاحاروتتسميج ثا
 ساو, ل (رن كر ىئرصت سي كم ام ايوب نات لبتسودو ندوه كوع
 ' - ىباصائ ارش بلط كابا نا مز وب ةيريراقتكا لبن يديفعم وو املا كلن

 ملط عسر م سور ناس 0 (ىطب لع تبياوررررص هواري لاوس
 اًمسم يم كوبا ناكولاقح نينمؤملا نفصازهاةيسأجاب ايار كس ىدازج اص مام لس مايتم !

 هس فيعضنسابتلاب ث يدع رك سيو ب اوبال بسأ وب
 ابك يم الطا الو وم 202 هس اهرب تنفس امز ندقيوم لاحار وتتسم نس ب اينأ

 ملل نر | ياورقو باطلا بس ب ثيدع سكس مو ىلا ع انمايك كرك اكو تقولون اديروا امج
 ليم لامتتسم مار ل سلا تي/و زنا واه راك بس ليحتل وتشكر تي مالسملا
 || كرفقاو ساكس لارا يروا - انتشار ءاهلعل (ننمو يو وبس حرصا كح صوم دوركم

 هز علطول تسليط ىبذظيسا ىو مهيد سل اهترشلا لين تسيداب كس وصوم كس ماع تكتسو |
 رتل ا[ عرش م اكلم لاو وظلال لريسرو اي لوصالا فخم عش لكبير ا وب يار

 م



 0 - انوي اطال
 كس ا هه قلتومث كيس اب كس كلوب كب انكم امك سرب مالك صالغ ريل

 لاس بان تاع لارطعايا/ربيزر ريو ين ربك يكد كس رك يي تس ورظ وعطف كوب ىبان
 | سا عرطاوسا - سينما تس بانر اعرك ين تش اهيل ئوزع ل عترلا لف بويل اورومالا ملا ئييلاعت
 اكان ع تزف لبا وأ كسي تمر صقم . بس سيئروصقموجاييو ىوتفاك سو ىبانإب نايا <
 ايار زي ايناث سيل لاق نو راو ناد و رغتم ( لوب ووو وفل ى/صرصن حم ريواشبلا كذب
 انيكذ ام ناكناف - سو ريس جل /نيليط رنج لبو كيرعباع سا ضريت انتل وق سا ع
 منا ىلطعو ملع !هلداو لذه .٠ لجو عدد | فختساذأطخ ناكن او ىقيفوتم هد | ناًّقح

 لاو نعش اى تربك قيرصيي بس تر ئتيزتف ل ادرك نب ناهد نر شالبع ثلاث ه)
 ناب. بسسس واوا ومس د نجس برع وو - جسر وشم ل برع قكتسو انهن ائرج نا تس كنا
 ”لبىف ناكو نيتنسملل نييعطملا ةرط هاذ ىف داوججلا ءاموكلا نم ناك تكل يالا صلع يارب 7

 وضعي | نيدو هل هأو مةريشعو موق هضغلا قحتارانجل نم يك اًريوش ناكدافل هارب الها
 ىو ديِش هب نوكب نا نظن لبج ف اقشوفا ثا احكم باعش قويت اذ جز وبا قح
 لع يلع بثيوديلا جناب اذا ىنم بزتقا املذ ,يفوهؤهام يزتسيف تومي عل رصف |
 و عيسكت نانو اياه نانيع هلو بهذ نموهاذاىنمان دام اًئينن ىنطيالف بايو دنع لج

 تيلاطو نلا اضم ن.ثلرس الا مهنمو مثرح لوا من«لا رف لوبق ىبشا ذأذ ساخلا لخ دولا

 - مهتبالو امو منذو زيي سات هيف بهذ نماٌسول موس سنع لجوو بهذ نا ىثيدلذ هتببب
 لو جرخ م اىنحباح ىنم نخاخريثكٌىش ةضفل او به نلاد ىلكثللا راو نم مهلشعلذاو

 ىام لقابدكو سانلا عطب لعجو مشضداسو اوُبحا نتحهاطعاذ يموت ىلا ترصنا مثرساغلا باب
 ايف عقوو ليعب لع بكاول ا خنم لكأي"ةكدفجدل تاكو عجن نحباح نخاذ ساغلا تلل خ ىلا كل ذا

 منغج لظب لظنس !تنكرقل لاق ميلع ندا ىلص ندا لوسرس نا ئيغو ةيبتتق نباركذو
 مباحصل لاذ لع زد |لص هدا لوسر نا لهج ىف لتعم ثيبرح ىو ناع دج نب دا دبع
 هتعف لذ نأع لج نال يدم ىلعوهوأنا تمم | ىفاذ ىتبكس ىف ” كثب وفّيعفو ىلتغلا نيد وبلطت
 انياب دانم نأع لج نب لعجو كر نكي نحو «هتبكسىف قاب ات اذ تمشف ان مترك ىلع طققسف
 دلال وسراب تلات ث.نشتلاع نا ميسم مج ىو ناعلجنبا ننفج ىلا وماه نا ةبعكلاربظ ىلع ةليل لك

 ممم 0
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 الغ تامل مناللاقن ةماشلا موب كل 3 لذ فيضلا ىرقتنو ماعطلا مطب ناكنأع لج نب نا

 ظ - نيارلا ميد ىتكيطح
 نايف طهر هرلع يجي نب نان لجنلا نسا امل! كوزبحملا ىباتك خموملا بيجح نا لات

 تسلجا ذايب يق ىنم نكل اق لاس لأس ذا نان نم اهو نخاف علا ىلقاوعج ميس اًرحا طعااذ١
 نبا لوقي هلو اضرت ب بخس: غد, كتمطل ىرتفتوا كنتمطلب ىنمطلا نبال( ضو الف كيطلاس ىلاذ

 هس تايمرلا سيق
 . ءاطعو لكئانرمطللا عبت مطل كوخ اش !ىنلاو

 يمنا لانامهأ تدل ناتي ةرثسو نأع دج ننلا دبح ىلت لشد تلصلال نب. تبا نا ركود

 عاملا كتمش نا كّوايح قافكرث ما ىنحجاج لركحذأأ

 وانخيبت تا كيما اب دلاولاقن ليلرق سل اج ىلع جرخ مت مهارحا لخاذ تش ميا نسب نخهللافف
 ندا دبع كاز املغر جرف كلذ نم يما مثنتذ (هادحا هتبلسف هن ايهلت هل ناني ساحب ةرنعو ان لّيس
 هند ١ سهاعاان ا كو انككل اولاقن شرق ىلع توج ةرسىزلاام تلريخا ىئبح ففكا لاق

 هس لوقيوهو جرو امه نخان ىرضلاب يا ملا ليهارحا ناف ىرغالا ّن نخأتل
 نزيواطعلا ل كامو لضفب نّئوبحن اى رمذل نيز كاطع

 تارا معي سسك ث جن ادع لسوم ىبانريغو قات عم هزاف و ثيل املا ل عيار ١

 تدايق وربردا لرد زعم هوازمل اح ايآس يرى نسا الو اهنرّشلاس إب كس نارك 3
 نيب نعم انكامو ىلاعت هلوف ىف ةدانت نع [مهريسفت ىف ةاحىلا نإاوريرج نب جرخاذ كري تان
 هدا نم يب وا زيخ هند! نم يبا قبس تح احا بنعم سيل هّندا نالاق -الوس سشمعبنىنح
 . نسبي قلطا السم نا نكي إن يان جرلأ تزتف لبا تييو زنك هوك ا كس الع ندي
 ماع هور وب .ٍرلس ىنعملو تزف لبا سلي لوفر ل ارنماما اهو جرو اسيا
 لبى ترق لا بوزن نا نسف اوثسو ورعاشا

 ةعاشالا اندُما تقبط)لذ الم ءافنحل كل أسم ىرانكىف ىلا هند هجر ىطربسلا ظف احلا لاق
 ايجات تومي ةرعرلا كغلبتت لو تام نم ّنا ىلع» اهقفلا نم َنِيعفانلاو لوضلاو ءالكلا لها نم
 يعفاشملا مامالا ميلع ضن قر افكلاو تيل اب نمضي لق ذا منا و مهالسلالا ىلا رب ىنحلتاقبالمنأو
 لدي صل ازكلو صاصقل اكلت بج ين |لاقو باريصالا ضمد دان لب بادخال اسو ينعم

 م
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 5 ظ  ةاذاكللص صقل طرش و مل سج سيل منال
 ًانعنم عقب ةوارطفلا لصا لكرنأب تلك مادا نوكءامةفلا ضعب للع لقو

 للا وعر مك قوزملا 2 املا ىوأنملانيرلا فشرملضلا ٍش ريسلا ليشوءينكتل وس سك ءأجالو

 ترب له لئاسلا هل لاقفألي شةرحز لئاسلا حزن منال ذوه له اعرب الصدر لوس س
 نامزلا5 ]مى ىزولل نباطبس لقنو ةثعبلا لق بي نشلالو ةزنغلا ف تام هنا لآقف ىمالسا
 و ”الوسر ثعبن ح نسب عمانككمو لادن هدا لاق لق موق لاو لأق ثبحءامإعلا ضعب نشل ذ

 ؟ اهبنذأةمّمااكو دابا غلبت للاوعرلا
  كلذىلا امانا نآرغلا ف له تلقز١
 - ةثعبلا لبق بيب ندتالمنا ىلاريشن نإرقلا نمتايأ الع . من تاذ
 ةسلاتريا تفبطا جلاش نبحلا ةرهو 0 ضاششا قا نسب نعمات كاهو ىلاغن هلوف والا

 . لقعلا مكن ىف مهقفاو نمو ةلزتعلا ىلع اهباو جو ةثعبلا لبق بينت كمن فاهب لالرتسالا ىلع
 «نه وا .نولف اغاهلهاو ملظب ئرلفلا كلهم كب ىنكب + نا كللذ ىلا هلوت ةيناثلا

 .ممملاب لبا قع بجباوب سيل منملاركش نا ةرعات ىلع يتسا حما ودل عجج عرش ىف ىشنكمذ ةيثالا
 نأ هلع اولتب روس ساهم! ىف ثعب ىتحىررقلا كلهم كيرىناكاموىلاعت هلق يشللاتلا

 محملا ثعسب يتحكم لها ىلاغن ندا كامي معا نيبْللا ىف ةداتقو س ابعنبا نع اح ىلإ نبا رخا

 ةنملا نبا جرخا ٠ نيلظ انكامو لكركذ نور ْننُم اهل اي[ دي رق نم انكلهاامو ىلا قت هلرق تعدارلا
 لسور ىتحر لعلاوةنّيبلاو دل سبالا يرق نمرّردا كلها[ لاق جلا ىف ةدانف نع ةاحىللا نباو
 نم الأ م نعنلانكام لوقب. نيلاظانكام 1 ىرك' > هزل ةجو ةظعومو ملةركزت بركلا لزنبو لسرلا

 هد سيتم انما ساو كس ابايل ناتما نو تم ايقاكترزف ل با كو تك اه ضب
 ةوملال نع هحّتصو دافتعالا بانكىف ققاههبلاو رنسم ىف لمح !جورخاف ل تسنج اب هك مام لب راو
 لجو انين عمدا ةمحأ لجرم ةمايلا موب ن تحس ةعبرا لاق اميل عمّلد ال صونلا نا حيرس ب
 و اًئيش مس اموممالسنالا راج نقل ب ىلوقيف مالا ما -رنف ىف تام لج سور هل رمد نتج
 ءاجرقل با لوقيذمرهل ا اما ورعبل اب ىلوف نكي نايبصلاو مالسالا ءاج قل ٌبر.لوقيف قمجالااّم
 مفيشاوم نخايف لوس تلا ىفآت ام ب سلوقيف ةرتفلا ىف تام ىلا اماو امش لّفعا امو مالساالا

 عم
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 5 - اهيلارجتس اهلخ نيب نمو مالسواًدر هيلع تن اطاهلخ د نمش سانلا ايس أ مثيلا لسريف هنعبطمل

 ةلفلا) تام نمو ةوننعلاو لوملابةمايتقلا مرن انجيرماب اقوي اًعيوفرت سن ١ نع رنسم ىف سلما ةوزخاو

 معبأ تكا مل لوقو ريما منهج نم نّثعل ىلاقنو كل ىارتزلا لوقين هجرني ماك لافلا خيشلابد
 ترس ايءاقنتلا هيلع بيكم لوقيف ةزهاولخدا مكبلا ىضن لوسر ىلاو سنن ا نما ىدابجملا
 مناف ىفوقيصع لق هدا لوقيف يرسم اهذ تقيف ىطمةداعسلا هل بنكنمو ؟ فن انكاهنموأهلخ لأ
 ] ظ - ىسانلا 2/وهو ةانجلا يّط لخ لين ةةكيبصعمو يب نككٌنَّسأ ىلسرل

 غلبت نم للاسم عرخيف ملا كش ةلاسم ىلع بججأحلا نبارعهتن يش ىف ىكبسلا نيدلا جان لاقد
 بجي كو ةي لاو ةرافكلاب ثوم غموهو ثالسثالا ىلا ىري ىفح لت افيو جان توميان لنعف ةوعدلا

 مالسالا)اىعرُي نأ لبق هلتق رالف اةوكرلا كفلبت نم ام ىوغبلا لاقو مج 1ع هلت قلص اصقلاا ||
 هلا ففي ح ىف ١نذعو ةسافكلاو نس ىلا هلت ىف بج وملسإلا ىلا لب نا لق لتق ناف

 هل ىقل ىيلا ةوكرلا غواب لبق هيلع ج وجي ريغ وهان لتعو هلقعب هيلع ج ىجي #لنع هنا هلصاو هلتقد
 - ىتهنا لوسرلا ب لبق هيلع جالمنا تبن اوس س ثعبن قح نيب نعم اًنكامو ىلاقت

 كصقلا, اقم افكلاو قي لاب نمضي ةوعرلا هفلنت + نمطيسبلا فكشتشم قوتملا ىلازغلالاتو 2.
 لها نوكنم هانئ ى نا كحلا انه . نأ لسملاونعم ىفوهام او قيقا ىلع اًماسم سيل سنال رص لع ٠

 حا وحد مم هنذلب نم اما الصا ىن ةوعد ةفلبت ١ نمي ص اخوه لب ماعب سيل ناااولاق ةيلهاحلل
 - يف عراك انهو اًمطقر انلا فوهف وفك لعّرصا ُث نيقباسلاءايدنالا نم

 - ةريغ و نجلا بحاصكةزنفلا لها بين عتب رب داحا تح تلال |

 نامرالذ داحس ارا اهينا ١ لولا  'ةيوجا ةنث "الثمب بلاط ىلإ نب ليقع كال خ نعب اجا انلق
 ثيدداجلا هيف بين غل صق ثلآثلاو .ببسلاب ىلع | هلداو دله ىلع بيب ل تتلارصق ىلاثلا - عطاقلا
 سا ثالث قزنغلا لها نأف هبر نعي ”لم لالضلا نم خرشو ميارشلاريَغو ل لب نم ىلع

 نب نشك ةورشف ا الؤه نم م هتريصم,ليحوتلا ك سدا يرد لولا مسفلا

 _ ةوحشو عتبنك ة قح :ٌأذ ةديرشن ىف لخد نمد لنمو ليغن نا فرب نب ليز و ةزعاس

 القاك نومككالا مهو محو لاح هسفنل عش هالي د ك هش و زيطو ل نب نص لاثلا مدقلا
 بولا نم تفئاط تدازو ةشاسلا بيسو ةريخبلارحبف ماكججلا قرشو ناثوالا داع برحلل رت وف

 - تانبلاو نيدبلا هل اوفرشو >ككالملاو ٌنحااو دبع نا هعرشأم ىلع
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 ب نعن ممر مل جيف - كل نكن اكنم "هله اا فو هلك لنه نع ةلفغ نيح ىلع عقب لب اًديد
 ىف ميا عرش ال صئنلا لاقدقف لوالا مسّشلا ماومب نيس نحيا جك ىف اذا مسقلا لها ىلع
 مل أم ءيفاولخد ىذلا نيللا لها كح معك وخ وتبث اماو ةرحبو نما ثيعبي ىنا زو نسق نم لك
 مطقلل نيب نعَمريف مهد قييفحةزتفلا موف ثل الا معسقلا اماو نيد لكل نيس انلا ىثالسملالا مهنم سحا نحب
 0 0 ] - ترضي ىقمنا مقام

 نأ .اسنازاكولم ا تئارط ينك احتاوب عقاد نيت زنا رعقاواكض م[ يراوصا «سم خرق
 اوناكيقرلا ففهكلا باوعا نا تدسحما هلاعت هللا لاق بسير 0 رص او فدا ببساحسا ليا نع مشب:

 ليصنع لاوحاو مان كس فدك باحساس سواك لارب ستتس ننَف ىولددا دسم
 كسركرنب سو ورص/ئ با كسول ن ا اب - قتيئر اكتر سز اورو كل ( رافد تماضر ورتب قوتك
 اكلنا د ىتلتس ري تسمي مور منوف - دخل سس لير ور لما تدك باي امنيا يف بانر خ داس
 بس تاور اف قداقناب لد ابى مورس انت او بج وأو ىتبيتمردا اهتم اطار ءاسواب
 رتل ور يور ثاب نايا تيار ىلا اوكف مكب امص خس سور, لاو ثعم بس يعض لج
 ظ ] . -اهكازاو شا رو

 ريد ذيرش تن اكو مهلسنالل ندا مهالجف مهلا نم ناثوالا نو لبعب موق نم |وناكو ىربطلا لاق
 1ريال ا ضعب .ًاذاك كلم ناكو اشادع لس نم ناعاج ل وق ىف السلا ىبلع ىشدع ةهييرش

 < رول اكتاوكل وكول رول نور ابيب كلنلا سس باو دبا - هس هاف ا لس سيلك يي از اكنلا لي
 | : اهتاودعب ماا ىلا 3

 لبق ناكضبوكلا ىلا مهريصمو مهرها كا عب مهضعل ناكو نم + و هات ف يربطلا لآ

 ميلع يسم عقرمام لعب مات لق ىسنم موثعتبا لجوزع هدا ناذ مربخ موقربخا ختتلا ناو حييسملا
 رمهرها نا ىلعف مالستالا ءارع بلع ىلا اماف سو هيلع ندا ىلصر نيبو هتيببةرتفلا ىف مالسلا
 | لها نم عف اد هذ ليال لل ذ ناف ضئاوطلا كولم مارا ىف ناكمنا اماف رحسملا لعن ناك

 0 أ :هيرقلاءانجلاب
 ماناكس اي . بطلا لاقاه.مخنر ونقد مناكءاشواب ملا تسري تسب كس سان لس تدك لاس

 0 . امل يوفايقد ماناكس رك بس يرومنم مسا مب ص ٠ عرورملا ف ىدوعسلا كو اه اهنروقد
 ىكأ سون ايف >ىمسا فيهكلا باع! كنم ببره ىلا كللملا نا تورعملا نيرا ضع لاق

 ء د ْ
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 لبي سويت > كلم مث نوتكل ساونا مور بول, ىروعسم_ سون يؤ مسا ىنلا الكم ني ةيارسلا فو
 و فهكلا باص ! بره كلملا انه نمور هييلطو تينارصنلا لتق ىف نعماو ٌةنس نيتس ناثؤالا
 ةراموه يقزلا نا أوعزو مقرلا باض) مث تههكلا باص نا ىأر نمره سانلا فلتخا نق
 ثعبكلا باتضاريغ يقرلا ب ادا نا ىر نم هنمو يسآذما كانأبأب ىلعرج نم تول ف فهكلا ها ءاوسا نم
 تنم ١ ج.جولل ىف ازكى رس اج ملا لب نم ثمرعملا عضوملاوه ثييكلا بازضصا عضومو

 فهكلا باح ١ ظقينسا نينارصنلا نيد ىلع اكو سلاوأب ىعدملا للا تلزم مأيإ قولاقمث

 ضرا نرمي نيل ال ها نماوناكو ني ىملا ىلا مق ول ثرحا جبل نازقلا ىفاماوثعبن مهتراقر نم
 . سوسف >ةيرقلا مسا لافي وتيارسلا فو ةأ مولا

 هاثوباك طر سا كسوهرايبب تيدينو ساروا سام ولف ىرط ماناكئاريدللو نا
 تموابعروا تضرب زامألوأ يجو نبواكتسر ابكي ينكس اشد اب ساي كس تعم ارد . انينل املس حراس
 هللا ىذؤر سابعنب اازغو ةداتح لاق - ل لبيب هو با كك اب تافو دعب ف داب راسا كت كك

 نبأ لاقن فهكلا باص ماظعا( له لج لاف ءاظع ىيداذاذ فكل باو :جسم نب يج عم هلع
 ةرينس ناقل مههكفاؤبل هىلأعن ردا لاقو ما دنس اغلث نم يك ننم مماظع تيه ذلشل سارع

 ءآ كلر عباون ام لب لاقيو نيل قإساو نمسا مهن !لاقية ياللا و .اونبلام عادا لقاعشأهدادلا
 تاس هوامش سين بلوق - لوب يلحس طق رصف ادعت يكف داب امص

 وأ وو باوزير وا تس لاون انا كغ كامو لكلب لك احسا نبا اننا بسلك اورو كن

 . شوف سول د لوب . نوط سيم . ان نيد يسكر زعل نسر كدا هت
 ل سادت طق العض بل زاك تك لولا

 ”امذل انبإ نم ليقو ! كل وللا ءانبا نم لايق كم مهكلا باص نا اان ١ مةياربلا ىفربثكت:ا لآف

 شو ايوهربنكل اقذ فبكلا اذهل حش ىف ءاربلعلا ثالاتخا اماو لاق مثمهوقل لي مول ىف معانجا قفناو
 نار هياكم دا احلا بيعش لاقو هبط وهو مولا البب ليقو هًقلبلاب لقو ىونين ضوء اب ليقو ةليإ
 ءيمذ موقرملا بانكلاوه ليقو هنمدارملا ام ىرداا/ل قمنا ناس نإ نعف ميقرلا اماو مزح مرفهكممسأد

 سولجازب ههساو سا ىعىبا لاقرب فم كميبذ ىزلا لسا ماوه لو مرعب نم مل ىرجأمو مو مسا

 2 ١ .ةيأببلا فام لصاحانم كلانم خير مسا ليقو مفهكلنع داو مءاوه ليقود
 ,امسا نا اهنعدثنا ورؤو ساس ن١ نعى اونا شيدلا لاذ لإ ةةعكل لين كو اضيب حرش ل اكد يلتهم

 عضو لفطلا اكن و سانلا طسوؤ اهب ىريوانفرخ ىف بتلكت ودرحلا ءافطأو بيرهلاو باطلا ليصن ثييكلا باوضصا

 مسرب <
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 ناسورغملاو عرمزلاطسو ىف بوصنم بشخ ىلع مفريو س اطرقلا ىلع بنكي ثروخلو رهلا ىف ةسأم تحت
 لولع شن اف دا/ولاسعلو ىنمبلا لال الع نشب نيظالسلا ىلع ل خرلاود«اجلاو ىنغلاو خارصلاو تينلثل#و
 7 ١ - قنا عا هيلو لتقلا نم ئاجن! اورحبلا ف بوكرلاو لاما ظفحلو يرسيلا اهنخ

 تاعطق جير اذ فمهكلا باد اءارسا بتركب خسيزلا نم ءاغلا مقللو "الم ءاشيرهلا بطق ىف و

 كفن خررسزلا ناكرسا حلرسا ىف تا تل كلن نف لان مث ت نال نم ةريغص تلا نيج جير ا ف عضوت مس ارق
 نعو نيعلا مذرلو ةأرلا مفع ف لل و نحلل العلا ضعب اهبنكرو - نأ ىلاعت ندا نذاب رس افلا نم
 ”ىصا ء(سارك ذ مق رغلا نمناما تنيفسلا قيحات ىلع فمكلا ب اوضا ءامما بنك ! فيل سلارضعب
 رمساوهوريظت-سنومبت -سفوب طغيشك- سول ذاش ورب د شونوعانرياسكم ايلي ىو فمكلا
 ارح - ينك نالتخا ماما قو - معيلك

 | ه حب ىرواسينلا ضن ارب ا ع ربط يفتن اف ظلي لا سل اونا نما ب احصا
 ١٠ج ىيرشلا يشل ممءص "ترب حران: ممم ص واّشرالا بطق /  صاع جر ابيسرعلا خبال صم رب ص

 8 : امص ام خريزك يضم ودب ص

 نا ذل ضعبلا ىلاقو - بس ىداو فاو بيرق كيبياروا كن ديس ذر كبس لي بتلعب
 م( از 6 ءلرغَبلا اهنا و١ تيداوحبلا نم برغلابةريغص يروا نآينم زيف ىلعطعوكلا ىف
 تيس تن ابرد كاووطصنو تانك ض جا ب (راف ىذا ميد ناسا بيرق كساب ماه يس منكر
 - يسر افا مكب اعصا ىرراتت ل ايخاك ضع خل ةكرم لول ين كدت ان لير امن سا لحساب
 ظ باوصا تع ابل اني بارك: مولعشسحس ناتي نريد قر اثل/ن يرام وكت ابل طوخ نلا ب جني
 ىانكراتييرتت ا وكر ابوكت ابنك ا - قلم لمازنب نيرا ىلا س شرب ماقم لبقح ورا
 ب **ي اصيل صخب

 ثار اهلك سا . هس ]ل اوما لس ثا ماها ضر ثو را تلكم راش ةرئاذ

 ابل متت ب رعت نر. مان . سب صو بيير شت ل ديعسإ
 احين ا تراعى الويس وير صفي تاق اشم راكع او ده لورق كوثر لش رافل :
 1 كو مرارب نا تاب صا بج

 ىلا فيخلا باوك فيكوه بيجرلا تهكز ١ ىأر نم بهذو كلم مج لصفلا لاق

 ةببرحلا ارسوكلا خاف مره ملا للكس يشل نادت ةيغاطلا مايا ف ناكمعبكلا ”ةيتفلا لوخد نا
 بحاصو ينام لا ةليا دي لم ىفآبو نآجأرت نيرط مهاب نورعملا بر تطرمملا ءاشنلاب مالا و اهب ومو

 همم لإ مذ



 ناثلاوججلا م

 ناكر قو نارثالانمىرخا ندعو نآغب اهماقا ىنلا ىفابملل ةريسصلارسان*لاو ىفام ثلا بعلملا
 ةلرصا كل نل نوناقلاو ةل ثلا ىلع نوجرساخ تقرت نوح لع ىساصنلا ىلع اًيسافاّماع اي رشم
 ىوزناو ةكزم لج نموىراصنلا ىنم كم لل لاو رصيقلا صلي ىارصن لك لتقب شلال

 ْ ظ 0 د١ فيكلا ب ارضا

 كتيلام ب عروا و تماكت هل شرطا تيدي ءانتيل م تنزف ء از ىسا حو ني ورع سااشررعا
 ليل ن ب تسباندعب كمال سلايل لست" لون كعب شرطا تيد مخي لع ات لبق امخ ءاشدإ
 .اىرد سايكس كرون اوم كن عب شر شا تيب تبي دعب كس تاو يد تسبيإأ: انكم از لع
 نقد باس ينيب يقرع ارخ - ىل ديكس يلو ب ل هعازخ يقع كس تاج زب سس موجوع
 ماج امك هير سا اتهام نورا شراع نجر واوبم لوتماكدطلا تيدبوب ضن يبتس ليم نرخ
 هس كن يورط انب لوتمو هاريس يور عب صقر د١ صا عر ىف زال لم ياتى اه احن
 ارك ريو اشوابر انخروخاكقزلع س اروا لل رتىي

 رشا تيب اكل اسوس اير فلر اج بق .سرصق اكل ابوسك عرب ح مالا وي

 ارب ليا تيرا يور عساك ل اسوس نيت ضبا حدو صا عدكم رانك ىلوتم اكتب ش
 -هخ ةيلرك راسا ربو ناوباب حأ كال ناين كى راه تكبيرات هو انت اطمو محو زعم

 تميبلا ىلع زةعازخ تبلغ نيحتل نب رع ناك صك »صاحب تفنالا ضور لسير مال
 ناكينال ةعوشأاهو نخا ا( دع سب مل نستببال ير برحلا هّتلعحب لذ :كم نع مرج تفنو

 قح :ةلخن الإ ةشعاسكو ةنرب تلاكأ ةرنعمهوملا ىف خير ف مهوملا ىف ىسنكي و سانلا متطي
 ذأ ماد لاقيو تنال ةرطص مش تن هرمز حج ىلع ريجدلل قيوم ثدي ىزللاتللا هنا لبق
 ..|ذقطوءاتلا فخم تالا ةرخصلا كلت تمت كالهاتلذ ةنس زئام الث كم انهىلع ةرلؤ صا و

 لبي ملام ثررشنلا نم برعلا قو ”كمب علب قنبر نومك سوم ربان رزار هلع

 ومؤان ث*لأ قرشتع اه مطحن ليطح) ببرعلا نيب منك ىزل اوهو :بلهاجل ىف رعاك هلق نإ ح
 *ي5 لبا ل نيعاقف 3قان نلا كلم اذا ةيله الا ىف لجرلا ناكل نيرعنعبوعا لق ناكلاق
 ىف”/ثو يرث ىلع هنو لبالا فيرادس >كمب عامل طا نموا ناكوالخ نيرعشح نيد قف لق
 به لملك ب رغلا قمؤرش بهذ لقناكو نملا ورب نم باو ١ :ثلثشب بررعلا تأح عيجتنسلا كلت

 : - 5 فلان الاعبتم نيد مثبذ هلوفناكو
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 لاثلاولا ظ 5

 نيومركد نايل. رداع نئثراعم ناكل ب عك هال ضال بسم لا جرورم ىدروعسم روم
 معاني بعكل قكر ىدوعسم _ لبنك اك ارد اع نب وركب راع نير تعبر جس مان توزن ع
 العاب كسل كن يعم طلو رو ىف زاره الع نكمل انني نرب وري وثم اهب اكنيعل ترا تيس ح نبع
 انكام ثالث ”ءازنف تيبلا 22و تناك قو ىدوعسملا لاذ . يرام از يعرر ىج امن اب اكس ا لوم
 نيش نب ليلح لع ازهن نم تيبلا ىلو نمر ضأو ره نإ بلال ك نب ىصق ةلالولا لخا مث ةنس
 ىقنا علا نلولا سل وو سل ولا نم هلو تا رج لق نب لع نا ضيا لاو صاع :قر نب بعكن ب لوس

 ظ 0 ا
 وبسس موس وا تاييبدعتمرو الا لربوكى بيرم نيد فس سس صخب ب سبر عىل ناو

 عاشو تست ل ب ببعروا نمر كم كهل صييسس صخر ام يربو رعى برو ا - سيارك ىداج سم تدم اه
 ظ ' 0 اكافافلا دن اكرشم سا انتى رار هقيرط ب سإبا حس ل ارز كس مالو ةالصل يلعركب ارب رجيم وال ارك

 ليابلام اقم راقب لضرا لابو الري فسلم م اش فايراب تبا قلن وزبكبل م تتكلم اشم نبا
 (انصا انه هلاولاق ؟ ءانبصإلاذهام نبع مرل لاقن تقر كتموابج ل وتب لوبابكد ركنات
 ضل ىلا مسي ف صاهنم ىلوطقت المل لاقنف ارضنا هرصنتش وان قف اهرطقتسنف اه سبغ
 ىف انك همظعتو هن داسب نسانلار ماو هيصنف كم هب هرقن لبس هل لاقي مص ؟ىطعأف زو ليعيف ب اعلا

 ظ ظ انام بجي ربثبكن نال ةياردلا
 ءابحو ةبعكلا لوح مانرمالا بصنو "4 ب صولا لصوو ظريحبلا شى نلاوهد قرزنالا لاقو

 "كال ذعمسقتست ليل ر فو برعلا تنام ةبعكل ا نطب ىف هب قزم ضرما نم تيه نم لبق
 كا دتنا - مثلسلا يلع مهاربإ نيدةيفيزحإ ريغ نم لوأوهو

 يانا السلا هبلع ميهاربا نهح نم ةيباتلا تاكو لإ كل يبس فالا نطو ر لس رمال
 كيبل رخل اقف ىعم ىتلب نيب رسوص ىف ناطيشلا هل لشق قليوه اهدي كنب نمت ناك غح كيبل كل
 وهكيلم لق خيشلا لافف ؟ اتهام أتو نعل زركلاذ كا وه يرش“ خيبشنلا لاقف ثلل تابوشنلال

 لولو لبق ل تس مالم ريان . هنن ا ببرعلا اهب تن الذ: جاهل اقف اذهب سأب مناف كما
 رربلتلا د هرت سبا . بالاول يش انا تاير شال تيب تييلمملا فيي حل عير يدب
 داتا تاعك ت ابى هن قرا وام رشا نيا كسور مظهرك فاو ضن[ اذا ليسا هر لي
 اواعج را وقحة فرعمل ىنذو سخيوبام ىا نوكوشم ضو”( ئدابوهدإلك مب اهو ابارفءراشسا سم تبا

 ومس <



 نالوا 1
 - ماشه نبا ةريس ىفازكى لخ نم ًاكيربب ىم

 ماثقإلا لبعو بئاوسلا بيس نملّوا نا اًءوفرتىنحد ند اوضر ةربره ىلا نكس ازعلا خو

 تع وف ره ةربره ىلا نع هدانساب لححا ىدرسو . سانلاف هّناعمأ بتي ىفا ةرهأع نب درج ةطعازخولا
 - شاوسلا بّيِس نم لّوا وه, انلا ىف هبصق يع انزال هاع نب خرج تمأرم

 ىازتل نوب غكل ميل هد |طصدللا لوس م تعمسلوقب 3 ”ةيره ىلإ نع نوح سيل انو

 لاف نم كلب يو دن كلل لضم هرشلا ةكوهس كربلا راط سازللا ى هيف يم ل دورت ثيأ بفك
 فرن وريف نم لوا ناكينا كذ اكوهو نمؤم كنا "كلاق هدا لوس اي ههبش وصب نأ ىسع كا

 ىف احلا ىتد ةليصولا لّضو و ةبئاسلا بسو ةريبحبلا رخو ناث والا بصنش مالسلا يلع ليعم»ا

 بزكلا ند العن وزنفياوفكن يزلا نكل وو "كو ةليصو كو <شاسالو رج نمد ال عجام ىلا هت دا لاق
  نولقعب ا/مهزاكو

 *_سانلا نم لا اهب غلف تيغاوطللاه سد عنب ىنلا قرب ا لاق بسلا نيربعس نعو
 اما رح ١ نب لاف اثم ١ ج ماشه ننإ| ةريس ىفو ئش *اهيلعلميا/هتملأل اهنوبتسس وبكسد إف اكىقلا :شاسلا
 ملف تبيس سكذ نهيب سيل ثان زعشع نيب تعباتاذاةقانلا ةبئاسلاو ةيئاسلا تنبىفربلا

 مث اهن دا تقش ىقنانم كل ذب تن ام فيضال اهندل برشي واهو رخو اهرهظ بكري بي
 ةيعبا ىذاهتاب لمذا فيضالا جب برشي دادي ز اداهرهخ بكيفه عماهايبس لع

 تلعحركذ نيب سل نطبا ةيجؤ تاأعب تدم ثانا ضع قبب اذا اللا ل صولاوت -شاسلا تند

 د اهنم توع نالت انا نود ةمدوكرلل كل د لعب ترللذو أمن اوق تلصو اولا ةليصو

 قركذ نب نهيب سيل ت اعباتتم ثانإثح ل ويناذا لهفلا مادلو مهن ناو مهدوكذ هاكاذ اوكرشيف
 اهب ىف نيوسفللو اكأ أ كل ذرب هنم عفتنب”لا هيف برضي لبا ىف ىلخو ووري لو بكر راب

 رحت العلا هدد ٠ ةرنغلا ف ةرظنلا ةلاس ستضنه لاوفا

 ربكم لد سوا سس عرش كتل كجوزو كلنا نسم داب ايانلقو كسا يطال

 ايلا نوبي زود اكل يب لوعا كيسا بس نطل رول هس نياينوكسو مال يو ءا

 ,؛ويطسل فرت صو تيطسنف تيأرو ٌنيطسلف ذه لوف ليلاس نال, ردا تس تيصْريي

 و نيطسلن ٌتَأَسوَن وطساَف هزه لوقت عميس ثري ا, با عاروا تس عّبرل ار هورس مو وب مقلق - نو

 - ىرهزالا ءامالا ةطبض زك -خاللاو ءافلا ٍظفب نيطسلفد تير
 وزر نالت صم باك يسر وصرخ يمد بار ظن يك تسذلر وا لوشن هنن يطل

 مم ما



 نائلاوجبلا ملا

 (ًلسلطع حرف نبراس نب مرا ني ماس نس يطسلف_ ره وممن كس سا نان اييرإ | سبام سراست  ثوسرا ||
 ماليا وفن الفدلو نم وثلكن بن وطسلف ى اور لوقب . احضاوبدابآر ب لايردو .هبسموسوهسس منك
 بانك < مالسبلل وفن إثفإ هجن يولسا ب نيش نب ماشا تسي اورمروا - جس /وصومح
 - هس بروس كم السلي لع حوف نعام نب نااغنك بايقدصن م يتولسكن ب نيطسلب سس سريفلا نب

 خلوق ردا سل للا بتكوقلا ةسّّرقما ضرجلا اولضدا مزايا اق هلوق لوس ارف ىلا
 رمي اذل سدإم نيطسل ا سلس ا سي نيل ىلا هذانكم ابوقلا ضرمالا

 برفكس قاوت ارث -هسروكدب سس شاك اهنا اهتخ نصى رجترافداطضب تسال
 كف ماكس لوافثر وطلاب سو ىهاياش . بيرت ديفشو | عساكم ىل اياك ا جس ماناكإ رو روهشن9يا

 روا- جاجا طاذهو تارف بع اذه ىلا عت لدا لاق ف ات ىنحماكتسارف لم تذل يلع ابار
 لام رخو عطاك تاق سيرد تارمومف بع اذا يت قفولملا ترف لاقي بس حمام لب ام كتساو

 لمنى ربو لزم نير تتسم ار جس ان ضو سيور طرا تسوون سلب ورعب - سر يفي
 .مقررمش- ساره ع فروظو هش تا بس انطاب تسلمو كسايرد رق /اهنرعبب نونا سلا
 - مس ناكل نيل كو رصنو طساورمس اوم نر :كل باقم تيسر ن اهم

 اكاسا - ساير رك بيسر قلوب تجلب جاوفا لا امنكشلا بكر لو رواعسري ل اهي فص متم

 « اناسا م بهنلا جيم فى دوعسلا لاق تس انؤم الرب عرف كايا .هبتنس حيرف ه ٠٠ اييِرفَت لوط

 انا عاتس 0 اذه نما ليق لقو طرف تشمت نم وح ضرخال ا جو ىلعرنإب رد أقم نوكيف

 ةديلم لتع تصروأرةمولبك» + ٠ تإغلا لوط غلبيو اشم ع ثيرسأعملا قرا د فو - هس امنا
 اك لنهلاوخ ف ثصي م ؟ "0م 5 نارلبلاء م قو 5١ ىدرسأفلا ميلكا ىلع نادأبع

 و تارغلاو لينلا نيل نمرساهن ١ تديرسا نا ىوزس سل اضف تس تدب كس تءارف سايد

 يازيعمملا تصرازه دكر كا نفوكلا لهاأي لاقسنا سنع ردا ىذرم لع نعى سو نوكحو نوي

 ىو ارئام ىذالا نم هطل ات (مالولو ننيل ساهي ؛نم تارغلا ناري جنب كاملا دبع نعو يزد نم

 لهم نب ىضعج ها لدغ نا ىسو - ماودكلا ىنع هوني كلم ىبلع ناو ىلاعت دا كرب”( صضدرتعب

 أم سانا جعولو متكرن مظعأ (مرهن لاقو هذدا حن دازتسا مث دازتسا 6تارغلا مام برش قداصلا ||
 ( ةهاعوذ ىف سف !ام نب اطنلل نم هل> لي امالولو بابقلا ىيتفاح ىلع اوبرضل كربلا نم مب

 قاف نع هدا ىضر ىلع نمز ىف ٌثلذلا ّقملاق هلطاب نم هنتخصب لعا «قداد ىّنسلا نعىورء ا موأرب
 امنورباوناكو مهنيب اهومدتقي نا نيا سملاءاذ تحرك هيذ ناوف تننضأذ اهظع نمرسجلا تعطق ينام
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 ناثلاوجلا ما

 دانه نالطب ىف كشنالتملق نارلبلا هع اذككين للا ىف دجوت مل ةلشجلا هككوف نال لطاب انهو "هيا نم
 هًانلصف لذو  ةنسحلو ”حصأ ثم ءابجلا ىف ىزم ةنلا نمر اج !:ةدب ساربخ عن لات نهركذ ام ضحب

 5  هعجإف باتكل انهنملينلا ناب ىف |
 مييلع نب سسروكد لن عرش كدا ثفرشالذ ريدم رجب صرف نم تربك ' 7 ظ

 . هس نارئاغسلي لضيق وب ليوا يدار يوقف مالسلاو ةالصا
 لمدالو اكس /وبردا بس أي 20  سشضدالواو نب تس بنقل اكن ان نرضن سيرف

 يافلان بق بقلك نيرمف تيوزن سن يوم صلوا . اليك ين فق ووسع
 قيل لوق وزن كسر العثكا- هح سيف دووب د تيدالوا لرف ضخويروا بس ير فوم
 ةيارببا تار بس ىد جترتوكل الوق آب اننيقفكس تريروا - ىلا نير ةريدجولا هراآشاو د بس

 بند صم السايل بولو ور ضر وارق د < ٠ ص) ع تفنالا لضررو اس. صر عريثكن ال ةياتلاو |
 ظ - لؤ( كدابصا لي
 نت انمدبسن ب مشمس نب بلطلالبص نر شادبص نود سيب ل دس مال لى.

 . تام نة ةنانكوضنل نيس لا نير لب بسل اف نب ىؤف نب بدك ي ةرمننب بالك ن ب ىصت ظ
 ل »لما عر ماّسبت نب وربى أ

 كلل ذو قرفتلا سب عمجتلا وهو قمرقتلا نم ليق اد ودمتم انتشاووبو كليب رميت
 نامه ناكل بعت بغل سيل نبل ضذا ىظن ينو كلم تيبلا نازك ب الكنب ىصف نمز ىف
 بطضا ىللبل ساو لوقلا از هركذ سن كمر جفين الاط يس ليلا #ةمالعلا لاتئصق لبق مالا
 ِ بالك نب ىصق مج حا عت م نيبرق نا لوقلا اذه

 كيورارطلا لأق عمجلو بسكلارث ملا ىرهولل لاق ةراجرلاو بسكتلاوهو لسرغملا نمل شو ضر

 اهَنسَيذ سانلا ةجاح نعرف ى اش رقي ناكمنالاّئيب رقرضنلا ىمس ىب كللزبا لاقد م١
 و

 ها م

 نيابة رههنو لوَرُيَف ةجادلل نع بدل مسوم لها نوسرظقب ةونب ناكو لتيتفتلاوه شيرغتلا و
 !إ : ريض دالب

 َناتِيِح لكبر حبلا ف ٌثبوحيوهو ليرقلاريغصت اديب يقّنا كلمم !يفعنالا ضو ىفو ( مد
 ليف ترمس لس ابع نول لاقىنعيّندا ىضر ةيداعم نا ىقجبلا ىّرم كأ ةليبقلاولا سب ىهترحبلا

 ىلا يعش «لشن اهات كلل ذىف ىل شنان لاق ماو رظعا نوكئرحمإلا ىف نوكت جبار لفن اًِبف



 ناثلاوججلا رى

 ًمشيرق شيف تيبّمساهب حبلا نكس ىلا ىزباشو
 اثير نيحانبملا ىنل َتكيَت . *_يهسلاو ثَّهلا لكأت
 اًميمكت كاالبلا نوكأي شارف عدل بلا نانكه

 لا رغللا ىنب ليلذ ناكو حن انكي ىضنلا نب لذي نب ث ساكلا نب تمار قب اوم ليقو (ه١
 فضح ىلا وه شيلرق نير لب هاولاق شيل قريع تاج لق لون ُبرعلا تنناككف ةرساجينلا سآفسا
 لاق عقسالا ن.ةلثا و نعسم حي ىف و ىظعلا ةعقولا اهلنع تاكىتلا ىبلا ةبوسنملاكبلا
 نماّشيب رق ىفطصاو ليعمس | سلو نم :ةنان كك ىفطصا هدا نا جلع هدا ىلصيندا لوس سلاف
 نقلا جس لرش ثميرعر وا تلي _ مثنكه نب نم ىلا غطصا و لير ق نم هناهفطصا و ةةنانك
 ظ - تس لوقنم تليضنى رب ل لرش داما شبل رف نم

 خلا جس منك لادم كس برع ناطحت_ سرك لير !دتبا كىداضرييضت طخ علا طخ
 اداب روي ايباكن طحن لدالو ال انع هريغو نلقى جايرع يورو ا سووالوا ل ناطق يبا كلون
 للمس كا لإ تك يرام برعو اطفال ا ٠ لونك بروك برع سس تدم اند كم كابروب
 نا راش رباع بن لاطحت سرب بسن اسس ضع وق بص ا: نولاوقا وهتك امنا لبا لي بسن
 هي كيا كن يئاشنثلا ب . مالسلابل رون ني ماس ذا

 هلا عربمو )١- صا عر فعن الا لعور لا سب لما نيا يس مم لاا جر مامن ةربس عقار
 مم لبطل او ماء صّر افشل! ب انكو و سلاوطلاز اهنالاو /٠ هه ص »حب بيرالا يامن ٠4 ضاع
 : تاكو و صا ع,ن وركن باو مهلا جائرطلاٌ و

 وأ نب أس ناو افا ربل اش نير ام نب ناطقبو مف امك اطتل ناك نلاطحتر ب قلو ١»(

 خرم عرعس نبا تااقطو لحالي ندعم اف د ديلا اعلا علحصلا نيوككلا توق كو . مراسيل
 - لي ةوب مولع يرفق ب لش ل وودي 9 صو جر نب ل ريا عيلان

 نبناطمنر و ةركرلو بش اد وب وانا نو السلا يلطدو رب اما كل ا تطرابنل ل بارت
 ماي يبا/مالللعو وركن طحن رو ملعب نايل مالسل يلع وف نبراس يغش ناس عاش ند
 ودتناطحتودتتكض يروا يس يرباكم اجاب ٌقاعباك/مالايلعدوبم ناطحت ادع مج لوب تسكر
 5 هس لوبي نكس سو "تلم رص ثمنا ضرر ل ىف ارك هس ماناكم اطلع دوب

 الزب ونوح ابص منا هل ليق نملواو نعللا تيد هل لبق نعل قا نكاطختو لشما جيبات نويعلا ناش | ىفف ]



 ناثلاوجلا ١ ممم

 ] ىلع نين هو ىأ بف كلوز نبي نمل ىمسو ىرلو نميا تا هل لا ىلا دندن اره نال نمي! ذل ليف

 ٠ 5 السلا -ىلع خهوه ناطخت نا

 و < لقاك وكن اري - نيه نما بل ليلع ل يجو وا اسحنبو ل اطر صبا مم

 - مالسلا بلع ل يعمم نير نيق نب نه نب ناطخخ وهو - لب امسازالوا برعسراس كس دك
 ليعمدائنباياومما السلا يطع اني لوقب السلا ىيلع لابع رمارلو نمناطحخت نوكلوتحا لو

 *رلعت نباح ونب مثو كس ازحوحا ساو ىصخا نب لسا نم موقل لوقلا انهل انأئيم | ناكمكابا ناف
 ضولاؤام نرصتب ىتبنا ناطق نب ب رعي نب بجيت نئابسم نمرهاو نير دانا صاع نبهت ك١

 جالا لك يئلبا لباب كسب اق نك لجو الوا نيب فكل كيلي ايس ل يلوا الما عفنالا 4
 ظ هيا - لو مالسا يمل بخار او اوريو لرقم سلجم

 وا كم ا) ال بجو الو اليل باقمرملبازيالاطج د ااوا تاو زن سن يفللا مارك
 مالسلا يبلع ليعمس ا نم اهلك برعلاذ ىتتريس ىف هاشه نبا لاق لت يل وات روك ثيدع
 م'ضعبو ليعامسا نم ممضعب ناعون مذ نآطخنل نمام او لبجاوسا نم اما ببرعلا لكى ١ ناطختد
 : ابا للسلا هيلعل يعمم! لوقو ليع [مسا سلو نم ناطخ لوقي ملا لها ضعبو (ناطخ نم

 آ اظما جالا اهلك

 ملو نيل اباوناكربجونب ثو نجلا كولم تنبأ تلا ركذ لسع هلام ”تيراعملا رادو
 وواص نيرأع بن اطخت مثنم كرم نمل واو نملا كلي قح مب ك للا مهنم نومسي نركب

 هو ناطحت نبب رعي ىنإ رعب ىلوف تاماملو ليلا لبق ثم ةنس جأتلا سبل نملواوه
 هرعب كلم م اًحابص مذاو نعللا تيبا مدلوقب لو دانح نلّوا هنا لاقي برععلا كلولم سابكنم
 ] اا بررعي نب سجتتنل ىندا

 هرونسسررطل و وب تروا ظرف 0 نإيبك هو دافثاى ل 5 فأي ناد تيا ملل ْ

 حلوباعم ناهد كسر وظروا لونا بسم اي يسم نب بعاراورساكا ايلف ارب تي اووي لب
 لودن اق دنخأج سير مي تدر كك يشم ورعب ىو لب ري ضف ناو عانيقونب ام
 ىرربب كوب قرنخ وزمن ايدك العا اك وق رياعم ري دك س ب طخ انور كريضؤب لس

 ظ .ايلركورص احاكتلا نس لوف اهلا مالسللي ل
 وب ثعشا ىو اهم ويعس راد لومكوز اورد اكرعلظر طش سا رطل فون رعل كور اح هزوررج

٠ 

 بح لدا ناطر صفد عشاى ئذ اهم ررعسو انج كلوب ىمإر سا مر ركلصف



 ناتلاولا م4

 ردا مالك ورورد لوحي قا نيك 4٠ روأ 0 ء هوت اهكأيو ركن وكول حل رول لوورم

 - امتاور حْرشولةرهقوؤ ربا“ رص جاك -تسردق او اك يسمي - ايكايلنب ىلإ
 ترا وفارس ل صارو حرق - سروري لوريضت كار عشلا دنع هلا وركذاذ تأ. حرر

 كس طلوزه ع قرظن باعدح طوطخ فراك تسمو لوو بوط اضف رعب شمر وب
 نسير بحب نحو ىرظن زف وفي تيبس اوك وأو سن از ىسك يك كريس سا حرق م ناك اهي
 ف < ماوحبصأ سانلا اهبب !لوقيوهو جوزق ىلع نع ندا ىطرم نب لصلاركبابا ُثِيَأ س لآق ثيربوملا
 لم انرايكضاوزم لس ضدعاسلام العا - هنجحب يدب ليزعبام فشكحنا نقود نخل ظنَأل ىفاو
 وم املا يرلع قي لج (وهر مزح ىعشلاريسفت ىف ىواضمبلا لأآق مارورعتسمو عرق كو طل و

 ا الأ حرق بل

 انقلاب ضرفوك سيروا رركم ولسا ردا, سلب لليمن رش قولا
 ملك لملف لوبا لطريق لرب عشا يراك كيت دوك طك وصب سرر و شم
 صمبنكت ل تسلموا صوارج د عرلطا كى رايب لكس ا جافا وراقي لس افضر وس ترزع
 ارخ مزبو ضرب لحال فريعبلاو عشنا صامل نارلبلا نم اهحإ ضيالررعلا ناديلا ىنعيينيا رم

 بتي كذا دو نواس شم كرو قس ىف دحر ظ ' .كأ فيِرلاب كيلعو
 ولا ىلا لواسنارازب سيلا ليي ج اني رجس عما لطسو احن اتسيوس مناك بس ا ابك

 ىف واج م السا لوفا - ىتاودابآى لو رتمكردا لويزئينومج
 نّوكترق موق نماهب سانلا خاقحجل كلاانب تيم اد . ل اوق بين يمستد جو لرفوك

 يالب ىف ىلا نافوكىف لاقي ناذوكلا نم تنخأ لبق 0 اضعب صعب بكس و اجا ىلمرلا
 ةيطقو | فيان الف ٌتبطعأ لق برععلا لوق نمجالبلا نم ةىطقاهن ل تار نب تييمسوا «مر مشو
 اهتم ماهضنال ماو >فوكلا ىف ءايلا تيببقنا مث

 مش ءابصحاهطِ م أم لك نا كل ذو ضرجلا نم ابضومب تيمس برطق لاق مب
 لبجب تيمس ىلكلا نبا لاق ««» اهملع فافكل ان اهب طيح ام ليتاس لبج نال وادن .ةضوكأ|

 تي يرعل ال ةنم نك اهتر ارتسنال ”فوكلا تيم مساقلا نبا لاقو ١ ناذوكةمسا اهطسؤ ىف ريغص
 قر ستسلا ”ليم كلل نان كو انافوك

 هن يد جتترتوافوك جل واول رصب ضامن ايبا ضانمو رضافاماد سيور صلو رفوكلإما
 ف



 ناثلاورجلا م

 كي 20 الور لون ودول هك ساشا ريش تاس اه تاو نبال ذيف

 ةكئيرم درب ىفاه نحو لرصبلا نحت حتت ساو هنن بوو ماشلا نحت ل ةساةفوكلا امكن عرب لرفوك
 ان ءاج ٌثبوندلل تمت اذاو لوو كلا ضار ضرس لثم ىلع رهش ًةريسم تره لانا اننا اذا نعيم

 مهالز:كرلل لع ىباوب ىف لاقف ٌيصِخانْشيَعو ب نع انؤام هفيرأو هزيمسأيو 5 ةسوو داوسلا غس

 اين لنحن ميزي كوارفف نم ظعا كي يد مزمزكاو ةيرسلا ىف مظنمنَسأ د:نيتزب هانم عَسوأ لدا و نحن
 0 لا

 تيَتوأ أ كارب ءاطمش وصف كصيلا اما لاقت - تاه لاقن اًريخ نب ليل اب ل نا جا لاقد

 اةفوكلا سار ف شا ى لكتنرضنح  يفوكلا ٌتِلَّضَم نضالأ كإمأ ام كلزملا سعلاقف

 اهلهابدنر لروَصنِيِل ريب ىضن ى نلاو ءاش ثدح هعضي كخّرسو 35 تفيسورالشلا جو نامالا نك

 هااذدا لها ةنوكل الها شارف عشا ىش ىراف نادم .زاابرصنناااهرغو لضرجلا قرش ف
 ظ الفلم مجسرجمل اذ اذك نم يم لفاجبلا نير جلل ٌوَبَت ىف

 باوثاكتسدلرود ليسا كل ارفس ىل لت رطح لل اضف تس تدب كورس

 هك او وشل انو بس ليزر قراو ارتسمو 46 ار صحت ل/اروا ١ هبيابك كتاعلر ند

 عوبوماب فيعض يدعو ثار نإ هس وعرب زا فس مالا يل ناب بيرق سن ونس لوي
 ظ هر

 لها نع قر قلااو نو :كمل ه١ نع ٌك انما اونُخ لو ار فريش ى لنيك نايفس
 .راظحال ل اونا كس ورصب لاوحا يد وكم ئؤوكلا لها نع مكاو لالك او نخو يدنيللا

 ةنركلالا ةرمبلا نمت رس تيروسشم رو قمري ب (وزن كت يدع اطو ةاحن  هرياق
 و انتل تمل اطلو قا م كس صور غانو هرصدرخذ مّن موو ل ارعمسسأ صو قل لوم سا

 تا فئناطلوءزناهعجإ ف لوب اجرك ونال ل ضاع لوصح حرش ل اكلا تين بانك با لي
 -يافستلا | امنع

 عل لل ناك رولي لب شما تلك جو زو تنانكسإمدا ايانلقو - ثا 501

 طا نارركد بس نيا كس ناسارنو كاسم ن زك لا به جس ماناكت سالم وشم تيا لب
 تاماب ليلا - بس لرافزجب ل ب بونتيوا است بلاتر وا راق للا لبي بسر نهرو ا جس نارك لب
 لورعبس ع رمطت بس ا واش وسر تبي ارب لاك ترثكل استي : 7و دروأ لير وكرت

 نع حب ىف
 45 !١



 نالوا - ؤ
 لس ندروتو'صاعلا نينا اياك يوك العلمانيين كيدي ضار ترفع سس سيزر ع
 سوم ةركر تمس صاعلان ب ناجم ايد طلاكذ_ ركن نارك شلال ختي نتج ترك
 تنعم اه[ قالموجروا يدلل واشداب يس ادعب كس تئزيرد ا كيب نير افلا
 ايافو اشنرشو ربو زيولى ل ووعسؤرب اير هاه نا .ايسيك راف كان ياوكردام ناي فرشم ١ ىني نع

 - ايكايكل فورد زي سس شاىنم ناك ضااغ - اهرب بتات <
 ىجربعكلا كت ضفاضا ظلروا بس شا علم انا لش ا تسب رو ل ىف لوس
 جس ةرص لامس مي اياردا«ن وا دس ش اديك, نيتع الاذن ضبع

 تكحس ناي ديد و عب“ كرين اميراوثاروا رك اك قر لل اترْسا تنل . روزا

 ظ لهحررطلا ةنماوو اكان كوب كس تسد اجل اهترش اديس
 تولع لهيب بتراب تلقو لسلعلا شر فاجر طلب هد كنيس طا دك يروا

 <نضيبج ارق .ىدالسكن دم تتخيل وراي سل اعترشا تسل يت يكردا امتاوب سا لي
 هالحال شعب شرا تيرب_ نيملاعلل كهو اكس ابم:كبب ىزلل سانلل عضو تيب لوا نا
 نذرت م لاير /لئاضف سس لت اكربو لئاضف

 راما بمكلاق كس هراشال م هروب تبي ورط تو ادب كيا نايب كج تاير لو
 ضرجلا توما ينس نيعب ساي ضرجالاو تاومسلا لدا قلخي نا لبقءاملا لع ءاذُغُت كلا تناك
 نبا نع ءاطعزعو نيضرهلا نم ادد قلذي نا لبت تيبلا اهل جوز علا َوكَخ ل وقي لها نعو

 اي س ىلع هدا ثعب ضرمالاو تاومسلا ندا ناذينا لبق ءاملا لع قيرعلا ناكل لاق عنا سابع
 انه عضوم ف (ئابن ضجلا ىف تدنن ةرس اج نفشدلل) ةفشخزع تزور, ءاذا ِتّقَعَض ٌدفاقه
 ن فل ابجناب ىلاعق ندا اهّيواذ تّدام مث تداف اه نم نيضرجلا ندااح د نت اهن كت ميبلا
 حور هند قلخ لقل لاق لها نعو رغم "كم تيمس كل نلف سيبقوبا هذ عضو لبج لّوا
 . نلغسلا عباس ضرهلا ىغل ثماوق ّناو ةهنسم ىفلاب ضرهالا نم ميس ناخجي نا لق تيبلا ا نه ع ضوم
 كمر ابخا ىف قسزالا سيلولا وبا اهداتسايرانألا زهركذ

 كزيمز لوئاسروا سلو اس و قاسي هيييسسوا تلم لرش ا تدرك سل شو 5 ّقأن
 هيل ديل دش سني يروا شف كس ناهس رطل رشلا تييبورشلا جك طا لي
 ,هنداراص هربا لوس سلأق لاق ذاعمزبب ثيل نعذ ضن كد فاوطاس ارك بيل كتير ايرز لربع
 ةفتلغرد)ا مو لل نم ةعببسو شرعلا ىلا ءاعملا فام ةعبس نيب رشع"ةسخ سم اخ تيب اذه جيك

 ممم ا



 ناار ١/0

 اوضح بروم“ ترب مانأكلووتوم نيل ولأ يف سنزالا اركذ َ تيبلا اذ هرهزك عع اهنم تيب لكل

 جس ومواسراعزومتيبرل هس لئتساياور ضل سف منك
 حبس موي لكهلخي ةبعكلا لابحن. حارض هل لاقي أمسلا ىف اًديب نأ وتكتب اور ىلا ظ
 هبا اوت ش ادم ليزر اس تياور لرب اهم اهلّهادق الخدام كيرالا نم كلم فلا
 يلرغسردا قش زاورر ا اكسس همن تروق تم 2 بنل لوالو ]رشا علوا ايانيوكرش ا

 ساو ايلا تع ناسروا حا نس ىاهتدشلاتنقو كم السملاو ةالصل يلعن افوط هت
 وفق غلا نامز عف ف ىجلا تيبللا كم ناكويزجنل ىف اير تناول نمير سوا لبو
 ظ ظ | عامسلا ف

 كك يرسل بونت ترام وكل ب شرشلا تيس دعب كمال ايلع ف نافوط
 || رشا باي ل امي رش لونا / نارك السملاو ةرصا ايل يارمادكت انتل ظن لي يرن ا

 ليعمماو تيبلا نم لع !وقلا ميهاربا عفريذاو ىلا عت ءزدا لاق نإرقلا ىفمكزللو هاك كرا تيرامع ||
 تش رع 0 كس / كل مال للم الت ليشتااب اور ضع هت اركالود انآوو تار عكروا
 ] . ثايب ىلا اكرم ضرك با

 ترا ل ل اد اسداب هرب كيرا بسر مرو ريغ ُ ري ليس مالم للا دلي ثملاث

 تجب هارزنو لاوم برز فرس يراف بلوط 6_7 جل اوماروا اياب تس/روا دك كه

 قم بوو وسم لارحكى مر ل باطلا يكرر وو بروس صقائربلا رانج كك
 اتيرزارزيروطب ل نيطرس مجاور ترروص كن ريك وسر بت ايتو رود ريك تس (لاررغ
 . سوي ش

 فل 20 ك2 وة كلرزب هو ع امكن اوكار كت ير راك تيل شرشلا تيب ع رطل

 "سيك نبر نم اسوس هتسلوبوم هبي سو اهوس قاب |ناززتاوورددا كك جب” نبل السو , ارها

 تلو وك نأ ى اسس سر يونكس اردنا نع رشا تيدر و تكل اهل وو ناو حا
 رياشا اكل, بما ل كح نبت اكتنماوو ساو السلا و ةالصلايلى ب سس اب تير 2-0

 6 ظ 0

 تملا ىف >كم رقت ا نيح رطل ندا لصد! وسر لجو لقو اهلك رابتر
 سازيد فلا فلا اهو تيبلل نو سي كوولملا ناكامص به نلا نم ٍييِقو| فلا نيعبس هيث ناكىذلا
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 ناشلازل 4
 ل ل11 نهب ٌتنعتساول ندا لوسرسايىنع ندا ىضرم بلاط ىبا نب ىلع لاقو . بز نراطنق قش اهب نيت رم
 تسليلأق لثاو ىلا ةدنسب ىرانبلا فو -ىق سيزالا هات هكر فركب يال كنف لعفي رف كيرتلع
 ِ امنت ءاضيجالو ءؤطصاهذ خدا””ناثم م لافن باطن عدلا سلاجلاقو نائعنب كيبش ىلا |

 || و امم ىرتقي نانللا ؟,هلاتض كابحكص هلسفي ملٌثلق , مو لاق لعافب تنام ٌثلق نيياسلل نيب
  ةجأم ناو دوا ةولا ةحرخ

 لب ئرب ببيت صلا هو سر شلششسل و ريغو نورا عربا ل شتم عرب بتلعب
 نيس نب نسل وهو سطفالا "لدن ناكن ا ىلا لاملا كل ذ ماقاو لاق - ايل لاك نس نيرباعلا نير
 نخاذ ةيعكلالا لع ةكورلعبلغ نيحنأمو نيعسو عسن ننس نرد بأعلا نين ىلع نب ىلع |

 ىلع هب نيعتسن هب ّنحا نحن اك مفتش لب اًووضوم لاملا نهب ةمكل ا عنض آم لاوس ازخ أم
 رخو نولخ نبا ذجرسأت ىلازك - نيموب نم ةربكلا نم قيخنلا تلطبو هيف ترصنو هجر خاوانب ىح

 حرطاوسا سسلبقاكممالسملاو ةالصلا يلع ىذسسر اهيرواارابب رطل بتنيعب شرطا ترب شماخ
 ليام ايبا وزن يفوتك ضير اكل رس قيما ب ىيدبقا/م الس امين اهدنا لك
 و تسوررضاع لم تسل وم يلئش/ل رود وبس كرات وج انج احن قم ا تبل قاك
 ةئيا كس ىفوهنيدد ميهارا ةلم ىلع كنا عزت كناواهيلع تنكوتلا كنتلبت نعش انوع نايات
 -ءايدنلالا لو بوقعيو ىلوم تلد نعوكثر صام كيه سملااولأق من

 . تربت لايام ماه دقملا تيب ليس يني سدبقفاسسا كنا لق ياو
 ىيلع مد طبه ننم ءذذا ثعبي لاق هنا ىرهزلا نعي ف لقط ثا سا ران بد صحب
 | مالي ى سراج لق يرمانب سرقملا تيد. زي ةتلبف لعجتلاّيدب ضرظتلا ىلا مثلسلا
 لورباك دقملا تيد ايكانرشا عالق اكسل لوو ب تيصوصخ:ا#إ سلي صئاصخ
 ل ص ارنا عبد بأى كرب

 تن اكاةييلاعلا ىلا نعف مرر بقاكم السيل ايا ماهرشلا 2 يلق جر نضر
 نيبو ينيب ىهو س لقملا تي ةزرلا ىلصنرالسلا بلع ىسوم ناكو ءايبنإلا لبق ةبعكلا
 2 - ةبكلا

 ًامغاو ةأيوتلا ىةلبت ةرخصلا نوكرجت وهلا نال >وهلا هنقكامم كال ذ نا اعلا ضحب ذو
 سو (ذمم ةوخبصلا ىلا اول وو عفر لاوس ا ىنب ىلع در! بضغ اذ ةرخصل /لع ةزيكسلا توبات نأك
  ءايدتالا لش اهن ااوعّواو مثنم

| 



 . اثلاوتلا 00 ؛ْ

 دتببا .اعتطلا نيكل بق كم ااسلامايدنا لسبب لبواناكل وق كريز مادا فل الق رمان
 رز ام تيط لوو ورشا زر وا ءزجسوو حط ا خم ةحكر سقما تيربو اه شابك و
 لب رلبق ل يت رو ل نسيب ١اس صم ع ىلك شمول وبلا ناسا فاك عزب
 اوي او شيخنا وب

 ام لاق ظرفلا بعكن ره نعف تسوى لق بس نيريت اة ى الرق سا
 . | ىهتىا سّلقملا تيبلبقتسا مجاع ءندا ىلصّرد لوس سنا ال ةهلبق فأطق اييب ين تلاخ
 ظ - يرلأعلا ىلا نعثلقن (لقفاوم ازهو كلذ ىف ءايبش الا نمككل فلاخم

 لكر انا طارولاغت ثنتسح ىلا لاهترشام امن موا تشيب ةبك داس
 تاثر هو لعفيارج لس السى تنم كسا يس ايايدو' هل حا لشي وا تدر بادو لي

 داوم اكو تسي سا اب تمواعس كتير انتى تعش باك يعر شرطا تيم
 لب سرين ع انتا بلال ضر رشا تيس نار ذوب لاس نير رْشا تيب سان
 طوله اف كف يد شررطلا تيدب ماب قيل كامسأو نيت م اهنالسانؤز مولعم سس ثيدواعا
 - ل

 اني

 ما سرد للاب يؤلوا» كونان تزعل علنرسا تيبب لساني ثددع
 رعاك نورك رب تمايقلاعترشاوأ تاب ى تسب, سلا بلباو رح عاج نان كلا
 لد صخب إبرا نمور ون لاو: لبق س تسمين حناني كساب دويإن و تسي اعاراس
 5 هس ت دالاس نيكم ام كساءالل بروا كس كواحد امنرك2 جرو ّ

 ىارايسلكزرو العز تمرر ثوري سا عر ذر تيت[ وكن يع
 8 كبس تسر ساكل 1

 , ا تيك زهطرك ايبا لاجل اكوا سلبا تتمايل ني بنكي

 كج افنان يحس ايناث. سستم وزر اكتبو كبار ى نم ش اكن
 سخن او ليز نم شا لاقي جس لما بررض تسدوت ردا جس سوخف تن لعز بل

 دذ لإ تكل ور يل قلم اكرر ارب عم صا عن بسبيزلا عزو بنكي ىروعسم
 لحن ناولحن تيبمإلساصعالاءاسةف . مضعم نه سار مم ىلع مزمل تيب نا ىلا يون بهذ
  ىزننا لماؤربغمظعتلانحوزن اكو لئازريخف لجزل ن امام تربثلاوءاقبلا ناش” ّنالو ةالوت

 مس ما
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 لوا, سومر ونمت حم لإ شمام السملاو ةزاصلاع عرف كس لتسير - خيش
 ىبت ف واو تشتلا هي اك يتم سروبروا يكتم اوطان لن شرفا تيبذ تشكر وا

 - اف بيصن نع رشا تيد اول هتك من انيمي ركلات تلم ناكل اعز شارد ا
 ىل اذا سب كتم اوطال بعل رشات يرب ل شل اني قلل سمك أني سيكي تيدا
 ظ ظ 14 لا جرف ررئالل ةكض حريات

 نسف لازم تبشر شل اتي مالسماو ةراصاا لمار لكس ضيييدرق مأت ن هم د 5 يي 72 و
 ارعاوق نعل شرا تيبس دوبي نيلي شجي كب شرطلا تيب اسيل اراك بك

 سعاوقلا ميهارباعفريذاو للاعت دا لاذاكإل ١ سلو كسرني سيكو وتوم تس كيسبركل ودا
 - ليعطساو تيبلا نم

 لا ساند سر كبدتتككن خود ءادطو مج سلو راب يأ فرشات يكل تك ام.
 تركو, يصف[ ناسا - تس لورا رايك منك س التساهل ف_ءاهء ضلوا بس لورين

 ل 00
 روممم ا تيس لي كاسر كلوت سل اتش بس حرصت ل ياشس اور ضبا كال نب لوا

 تدب اتناك ف سري دتير ابعاكن سب لا ار الريكا بك ينو ز رعب كش رأيي
 نا هفلخز م ضرهلا ىف نم «يلماذ ىلمملا تيببلا لاثمىا هلقو هلاثج ضرجلا ىف ًئيب ىلونب ا مل لاقن ةكتالم
 !؟نم جىبلح .تيبلا از اوفوطب

 ننبلو ىذا ني اوطو نيم وطء نع لبجا ةست ندا نب ماسي مدان مو
 عا نحو مدا لا ليرب حج ءزدا ثعب عوفر مور عنب ىّزدا سبع نع ةوبلا لتلك ىف ىفهببلا ىّس  قسنالا ىفانك

 .س انا عبضو تيب لوا نهد سانلا لوا تما هل ليزقو هب ثاوطلاب الها مث مدأ ناندف ”بعكلا عاجبه صا
 كس مالشلابلل موآر وا كس ىكدالسا بل, ث سب - مالدلاا مدلل مد[ ن ب ثسبيشس انب ماوس

 كن نمش

 ةسخزم هانم ميهار) نا ةفيئهرسانأ ىف للظام» جب ففدالا ض ولا ىفو مالسس بيب ب ارباب ان
 جرانسلو ىدويللو ماشلاب ني ىللل | انيز هوطو ءانيس روط هداهم ةرساجححلاب ميشأت تنء اكلك الملا ناو لبجا
 ثالسإلا ىا ب لو متالسمالا وو سخلا تاواصال لبق ىه ذا اهانعم كلذ لكشف مهل ىف اههدرإح

 لبحجلاو لوطلاو نانبل وريث ءارح نمل صبا نست نم عازف كلما +ن كملت ىو - ا سجى لع

 نقلا وروبجح١لا

 هي



 لاثلاوزلا 1
 /نفاراهل كد رانك وزاور اخرون كزاور داك يعي رشا تبين مايلي

 .امابداكلا ا”ىتجبر ثقوب ثيعو ١نادهكمز اورد ل ىريمترعسا 1 عجمي رش بس رك تب

 ا ىكوراناىراوبد راها تدرذب سحبه كر يخون ل ماليزي
 انكو. نأ امضرساههجا تاو بباهانجالو ةبمكلا فقس ميهاربا نكي نو الشم يديكم زعرمات ف قضنالا لاق |

 2 ٠ ' "2م رجاسلا هلع

 ليعطي فسم ابل دلل يوت ىو راو و بكم اق يدوس ملل لدار
 لّقو عجرسوأرجدل بلطي ليعلن! به نذ ئاوطلا ينمو لسبب لع سازلل نوكبأنهه عض" رجم

 يلع جون نمز ضرجلا هثدات ببح سيق با نكرلا ع وناس لجو زعالذا ناكو جوس هلارجحلأب لبرج هءاج
 لام ؟لنه كل نب نم هبا ايدل لاقف ليعلمسا كءاجخل هيأ قس ىنبي ل يلخ تيأس اذا لاقو السلا

 نم اوال راني نشا حوهو «ناكوؤ رج لييربج عضوف لييربج هب ءاج كلرجىلا لكي +نمهب ىداجأ|
 .:رجلن اكن مرورحلا باضنا ىتنم ىلا ئضب سول ناسا وم اب خوش كمون ءاضاذ ةضاسب ة رش
 ظ - رخل اون نم

 ىنتنا ليعنم-اللاقرجلا عضوم.ىلا ىتبناو تيببلا ىنينا السلا ىلع ميهارب يك( ىبعتلا نعو
 لاربع نحو .رجحلا از مهاربا أن هس رن هاتاذ فاوطلا ىنم نوت ندي س انلا لع وكبار

 ما امريخجاولازتنل عكناو قير تيس رعضو امنلو نحل نمر جاب ىرلع زنى نلاوه ليريج ناري كلا
 | ١١ -ميءأج تبحن مدب عجريف كنا كؤنوي ىناذ متعطتساامامب اوكسمف كسارهط نيب

 قرع وس فاطي م هلوح ف اطيق يب ك عم طبعم ىفا مدآ ايلجوزعدزدا لاق تالق ىلا نعو
 هبهاربال قبح مفرف نافوطلا نصز ناك نح كلل نك ل زي لف ىشرعرنح ىف صي ام ةرنعىلضثو
 ةأنبرعن  انيلركذ لاف د اتق نعو صجتحلا لس و مىطلاو نانبلو ريت هدازحلّبجا نسخن م كأن بف هئاكم

 2 ءارسنم ةرعاوث ناانل سكذو ءارخو ىدوجلاو نانملو انيزروطو ءانيسروط نمل بجا نسج نم ||

 ذخ سرؤإب باب عك مقربا انب سيمر كن ماسي د هس ليي كرر شان زبك
 نب كل نكو لاق بعكلا ”ةقلخ ىعاهن دل "ةبسكلا تتم كا نلذ قاوسسا نبا لاق - قلك سانا
 <تمنل تركو ربتدو ناش لوشلا تبيبوت بسس ىكئدنل ذل ى تصاب سدك+ نأ السلا ىيلع هدأ ساس
 لثطسر و ىقغ 2 نلبي مح ف | تقو كرا مم اقثردل نس ري بمسأرو ا .ني كربلا تصموىا

 . ىدالسصل نو ظدور امس ماقنم ىلاوت د اعانليبكوكن انت لس ىلا هت ذلا بسجرعي قبرا 20 دا
 . ليتكم ا تو لىدشللى



 لال وزجلا 0س

 .نيشنالث هضرعو ليق ةدرذا ةةعست تيبلا خافت! مها لعج اهكما ب نويعلا نآسنا فد

 ء بابل لجو اص س هّضرا نادل هانثالو اقققس هل لد ملو تدورعملا تالخوهو ضعبلا لاق اعل ٠

 و كلذ سعب ىرب#ا عبتهلعجا ناو لفقياباب هيلع بصني مواهنع عفر وريف ضرما باقصالرفنم ىأ
 ”:ارخاهل لاقي ناكو كيلا ىرهرب مهن ىقلب نم لخاارلا نيم ىلع هباب ضع هلخا داب هل ىضح
 0 ئ -"بيكلا

 | كلامو رق تال تح رع ساندج ولحم سيلا ينور انك ضب قاما
21 

 ] - مر كون ناك اعترشلا صرروا ابد لاك سمعتم |
 ل تاجر نايازروا وشال يرش تبرك بام سبا سيت نين كلوب

 ظ ظ - بس انك راج ىيينلا نول اياك لاعئرشلا شرد لت درغو تع

 ثلا, هجقي زنا لحج ًثارحأ اهيف اوث نحآذ نيلارعلا ممل لاقي ندم ناكل مفيخنبلا نع
 ثيغلا نوعبتي ميش ن نيالفاوعجريل نوبه نيف مماما ثيغلا عضي طحتلاوت ١ دنسسلاب موةرسيو
 ىوأرلالاق نافوطلا هيلع ندا تعب مثدرهلا لها ىاريج نم |وناكو مابا سرس اظق اسمب مقحم تح
 لاقي دكم ناكمنا اهنعيدليا ذر سابع نبا نعو  تووملا لاق ؟ نافوطل امو ثدخ نال ٌثلقف
 ىغبلا ملي لف ةيشامو لباو ليخ نم ةريثكل اوما مل تناكوةةورو ةزئكو قزح ان اهف ىيلاعلا ما
 كاعت هدا معيلَس ضحيككباوتوااما وابققي لو ىصاعلا ساهظاو طظب داحلالاو ممضنا ىلع نمارسالاو
 | مجتل لالا نوعببيو لظلا >كم نورك اوف اكن معيلع ب سدلإ طيلستو مهعرطملا سبحب مهصقنف كلذ
 | نلت هدا لنا فريمجن م انرع موا واكومرح ا نم احيرخ تح هيلع دعت سد نلاب ةكمنم هدا
 ًابصغن نإباكرفل اعدت اًديجصتدا مكلهاذ هّقج و فضساو مي |وُعَب جح نعش ونا هن ضر ثرعب

 00 صاف تروا ماقيكمد شباك
 مير لابي لوا حبس اسي جإ و مااا يمت زيك نس كتم فلا مياش

 بتل باب نو ةرمىلإبو لوس ديكفلا/ل حق توج لوتن رعب كلي او ا ايوا
 ترص افنإ يل لصشنتانسإ سرك رمت رطل تبيددب كر كرج ءانب رقاب كس سكرات
 كد[ كاك عقل اهيا ابادك لاب اجب نك هك لوتمىدا زغرب كجم
 5 و اهل صح تور دب لؤرشلا تيدي م هلز سرع تييلو كفا اعرت صح تمو مل باهوروا

 رين سا - لوب لوب ست حرمو لش دام ىتيرورف ليمن رشا ترب هرارود فلن كروي
 أ |٠
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 قو بوس نعوم ويت اتوا تطكرقل يمت وا عطس - اكرم ايلا صحي مب ثرص ل لاذ
 . د1!” صار جريحا قزيسسلاو ىيزنرتملاو ىكافلل دك خيب نجا

 اللسان ب تسب انا/ل ماك دب نبي امدوق تدلون: كفر شرس ا تيس رج انبرثمشل
 ايكيا حس ل اب[ ب البيس سن از كتسسيالو لنا لكنة كس مر ديت اول ناكر دعب ع

 !اتيبذ قيلامعوا لع نومنا لس ليان بتل حا ليما سادننا كى يارا يمت لوس
 ساسي يرام سا ملا بارا نط لتفرانب ئرايددد اب تري تيت يش
 0 ملاك اى تيري فيشر سا تيب دعب حس بس كل او

 /م الد كبس جس قاو شراب ماابي صل باك ب وصب زف
 1 بال ن بىكرين اند يمس نبب لطلاب نشاء جس يردم

 صقل قس تشعبو ترن .احتايلا صون مادا كل يمت رق سيرفر انررتشم
 هو .اكل بع شا تيس ترو كيبل .تس/ بظر ادد سنان يلق

 فارسا تس ضار ب رق لاوصدابؤوع اضن كليو بس لووك يل شا تيب تيردع|
 نيرو رك يراود فلسا يبكى أ

 تبرد دكر, اكليل واود 14 لسا 2س باابيسرعل كس اعل د لوزشتالي موو
 لطيوا ايلركووارا دنيا يتول لاذ يرجح .ك كاركتير اكس الور اديبورطضروا اور ناصقف

 ايلي
 زاب سأ سس لولاوزامب فس يلق .ايكور باز امب سليما نب بيرق هرج كاردداهك

 | ورقات بح ساخن ايوراربا تلا لولاوزامب لين يسلاتيبرر يت ى دلك
 فن ناو ايمن ناكات ور موف ا ماناكربا ل ا.ايكورهدانآ ذيل صلي 0 فعلا ث بمب

 مولا موفابناو سمانكلا ناينب ىلع اهنا هلاولاتداهبشخاو نخاف ليلرف ايلا تجرزغ خيرلاهتسبمتةديغس
 .اهريغو بالا ف ازك عمن ليج ,ئاريم رع ليا )صرنا مف لضاثراو قليل تام مث كل خلجؤبسا
 اق: لعاببدو تيببلا فقس مل لمعي نالع مرن أوف ىتييوسو بنل ف فرعي طبق :كمب ناكو نحنا نبا لاقد
  صاعلا نر يعس لوموه ىلتبقلاذ كأ يذلا

 اوفا تاكتسلانون ها صني رتل تيكر مو لوب قرد لكنا اسك
 رنا تيب ليتل كرير بق 20000 سيان بيرقركىسلاعو او  اهناوب ايار
 اكل ير بيرق ديرو ا يآ ادا يت بيه ق ةلبد رع لانو تذل مدع

0 
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 سوفا تس نااكباحجت اتنين يركن را كيو -. ات انوي وأل يرويه او فكري بيرق سطس ازرخ وزنا و
 الا تيممتظافح اكل اس ٠» يرن يشاس سا رطل اهيا كيس يري ساكس ان
 تيوو ساايكلبا قم بنات اياناك تينا متو الصاوك وراوبد فرب جس ا -ك
 ظ ايد مالي

 كادت اسإروا اند درا ساوو اصور يارب تمد, تيا الك باع سس بيغ لاعترشا

 .ايكيركلالع بمب .ايلو بس اهل از بش اس وو ريك وا و تاسسكلا نول مس ل وغاروا ليو اجا

 اما والرز او كوبرا بيرق ع تم ايقو سل اا باد هو باس كلو كعب
 - باوصلاب اش او - يس لالا باد بشاس ىبي فاو لبنت تسب اثيي لب

 1 لدرس ا تبلاوتا درت لورق با .امن ايم انتا اذ و رص ل العلف

 نا بريش حرالصا جدارا راهب اكسو يزول . كامو تش للان تس اذع ماس كلاراولو
 ظ تحل راولد رشا تيدا اا ارزمن و رورعجب كاف ل يكل راناباز رم نيل لاعت,تناروا بيبي رو

 رواهسسر ىردد 51 واضع اكبن امن يك يجرم اقاويرغال عرش 4 امض امتحان سس وب

 رانج اور نيكول هيلو هل كس لوب برش ى كرك كت اورد لازال بسنه يديلو تار عراك
 4 / وكل وا وكاظم وتر رئاهس نين ع ابد رك ناكر اوراولرد كل تسبسور

 ل كاقرطا تيب تير امس وشابب لود اي ناري . اكل سكت غاراس ايلب لاول الد
 بر .ايا عزل ور اولد ل تيعلشملا تير ييرذ كس راانا وق نشير ق تن كريم

 كسيرابب .تح تار قبرب لوو ارطاف بعل يلع ايكو تورصم نيل اندر ارود لص غيل يبق
 || لديرالا تجرب تلشرشا تيم نو هك برش ليلولاو ف

 بيكو انو تسرب لم يرقد كعسيرما لوا - كسور يرو روما مبا ضباتسو كريم رف
 ل اهدروا د اناره لا لب لاو رح نك ل ومكر ندمت ق يد ايا فأول ماس لنا زها اهنذ

 لان نيكو ب ابنا ايس تتسلل ربو ا عىل عشا ىي سيخ زج دورت اسك
 او[ كس بيطوت | اهانلومك نبت يلد ايؤي ىف م الاي يضر اراب كسا ور لاما وكيسأ
 ب ل رب ع 1-0 عرقا وو ا
 باطما .ى راو تحرر - يوب لور وسرور قكراو بي ئ از اوأ ب -انلوض تسد ىلا

 تفاط/ش ردات ةيرانو نحسب ريكس روم بايدم ونوس توب انساك
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 ش ٠ 0 عكر وم ا ةخر ءلع

 وف يس عوتو لح اسال يملاصرئارنوج وتدني تكا قتل كسووس ا جراولو بجيل اها
 ؟ مسرب صلي مقدس سأحتا نوكو كوس كورابيا تطرب ت ابر شرشر لاق

 ىارر مد ع رايايكوب ةرطخاكى زور لون دل لاك ضن كاي اى كعك ل لو لس

 ٠ الكر امعازبروا

 نيمو ارنا يد اهتر تعني ارجو يملا نب ةفلزس في يهاولا كسور ل ترج ايسر
 بط سلو ونس س عي يذكر متل كى زير فوغ عازب اكس (هيسرلاو اكاتعشلا ىف
 وهوافصلا بابن مل خ نين م لوا ظفلفو) بسس مالسلا باب بسا مانام ببيشس وب باب ا ىحجا
 ىركتاروا مس كاصشاكس ا كرو وبل او دعب ضرس (جوسنالاو للاعيلا نينكورلا نيبال لباقملا

 م عب : تكور كا بس اكرر ايتن
 روم شوا وبس ةتسومراوو بف وز اورد نا مال ا لبى ضلوا سس قاف نسح
 سشمّونابس تس ايار فل صبف بيا ل مالي ل يزيجروا لحئازهانيضس نيمالا اذه رق

 ور ايرجيماشلا قاتم نم ضيبا اسكن اهدار وو وس/ كرب سا رلاكر دارا لس بأ ةكسوب
 تلد تلي اناني تيا لي ناكراراه كيل شرطا تيبسدذ < نكل وكر
 20 بوب 100 سو 221 داعب بارجيردا ىدع ب سباوا ورغم ا ني زفير - عمر ريب نابع لذ ب ماكس نا البوك نت
 ِ كب ورو ١ امور صفسا ل 2-3 ادلب لكم كا واووس لتس رر امك لام

 توام ماناكل لاو ني صاعلا تساكى سيو ا اهووسالا نة عمرو ابيع مز نإ تيياور كلا
 ّْ |هرس صا جر قررا علت

 3 كل رطوطخبجورنلو وقشر لومي مجرم امك رشا تبدع اوقوكل سلق ١ ثلاثا
 و ضرجلاو تاومسلا ُتقلخ مويا فلخءكَبوُذ هدانا اهتبيوثكب لتس ارسل كك
 ىبا امهواههلبج ىاراهابشخأ لوزمالء افتح كالمأ ”ةعبس اهئففحور مقلاو ىدمثلا ٌتيِرَّوَص

 (سيب ىلا ىلا ههجو :ةكمرلع رشم لبجوهو ناعقنصقو افصلا ىلع فسم ليجروهو سيبق
  نيللاوءاللذ اهلها كرابي

 . لبس ثالثوماهق اهي مار هلالبة كم ىل نكت يربي سكوب من
 اقيسل ندوات ٌةم دن لصعا عش كسزي نمو ةطبطمر صارخ عزب واهس تويز رسب تيا

 مل مل
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  بنعلا كوشلا نمىنح الحا ؟ تانسحلا نوزخو

 سهلا ٌتعضص موباهّعنص ْمكَيوذ هشلاانا -لّوالاانا ل نيب نك ريطس رك

 ىمسا ماها اهل ٌثَقَقَسو محرلا ٌتقلخ نب هذ هدانا ىفاثلا ىفو اركذ مدقن امرخا ىلاوعقلاو
 وطن ّيشلاو ريل ُثفلخ ةٌكردذ هدا انا ثلاثلا ىفو هُتَئَباهعطَق نمو هئاصو اهلَصَو نمف
 ظ - ةيبلي ىلع ثلا ناكنممل ليو نيب لب ىلعريذلل ناكنمل

 ”يهالاواهسيترأ ةالصلا كرانءرعُموةالرففُم ةكبروذ هلياانااحننكريرعتروا#إ
 أوالجو منا ىربا نع ثبوغي سيع نب, دوساالا نع ةبابشلا )و - نَسالَم تاوقالا واهيلف أ و ضخيساف

 لاقزوملتفل ةومكزةرحول ازرع ىين نا لاقي ريج نمل جرس ليد رق تحرذ ماقملا لطساب بانك
 ش مانزل اميلع دا صرخركد ىيف نانو

 ظ - لوني تابصوصترج ليي ران
 ىراولدر ام تمر بم تدجس ا لق سا - ىلاو تجرب فييرشرشلا تيبس لوملا + لآن

 تاباور لعل ىف ماذري لونوةسؤج تدل شرت _ كرت اعرب تالف هذ ب لو راو كارا قت
 ءانبرش الطاوب ةيبلملةرلا ىف طا شاو قتلا و تدوس ىصازبفنسس ساكس وعمع
 ظ نأ لفحلا ديرجو مولا بشع هفقتصو مع هد | صاكيوب ىمق

 نيرا كرو اوبر لاو لسا لور بكس تنزاعا نلاركاماعكر ايوا تسب هزاور و كس لوح : د

 داس ليت تلنو كور ل كار ني صخب حط ارد اوراتيرورش لك أ آ كك رب لاو

 نعف» ييسانؤب عش هزاوررو هسيراولو دنلب تسشلاب با :كراع ىلا حرر صتا بس جسر جاما نلا <
 نبتفين حو! لاق شيرف اهتذب قح ضرقال ب ههرجو ميهارءا نهعرلع "هبعكلا باب ناكل ا ةرفعجىلا
 نوهركتن مم لحا ءاج ناذ مثزا نم الأ ييلع لخ ديال حتةببكلا باياوعفرما شلرقرشعماي ةريغللا

 ظ ك3 كلذ شرق تاحفف أر نما نامفطقسبف هب قيم

 كاورد ا فيلشرشلا تي ماين بارا انو مولع ثيرواصا ضجر ماوس

 كاوررود كس ١ك يلزم جنك ثور بيرتس اسد درفا اهتشو زم كشك ك كنب
 هوب ادرار وزاورد تااكاربا ل ميقاتي ريو لتس ناله بس ناك يرد - لوبد
 نر شيل لاهم اتا ان وزاورد يبا مال ل نارا لس انزب لني بتلعب
 ْ دا ُ ابو اورو قرم

 اًعفتم اهب اباوعضوواهوسك ماربشو رذاةبس| |وعفر نحو نسف ان. مبدكم خيرات لاق

 هال مأ 20



 ناثلاوجلا 0مم

 آ نوبل ىولا مفاب مل لاق تعقسلااوفلب حسا جدام سمو بثخ كام دمبأهوعف سو خمازلا ازهىلع |

 ثس يؤ |ولعجو اًحطسم ةوندن لاق احطسمانبرس تيب نإ) لباولانفف ؟ ًحطسموا بكم اهفقس |ولعجت نا

 خيام امهالع ىلا ضرجإلا نما هجراخ نم هع افا اولدجو ماعد ثالث فص لكىف نيفص ىف ماعد
 52 بح نم ”ىر داواوجو رحل نكس اهيازيماولعجو كرذا ةعس كلذ لبق تن اكواعارة شع

 ثرصتب منا تفيو ىلغب نامف اًدحاو باباهيل اولعجيو اههرهظ ىلا اهنم عصي ىتاشلا نكرلا ىف اهنطب
 لونة ستحج شرما حس جرم . تس كراس رز ارم ااه وباوس كس جس تيروع ل فيعلظرسلا يبي

 ظ -< قاكرماظتنيبك
 ا 7

 اك ئيدلكقرامعاي( عرفا ثسرحلا ف اهكذ تسصو لك كروب كلان لالعس إي كيب مرام
 لاوس بكت ري فليس ا تيب راس لوما (ُعز انا بتتكور الا ضعا لاك تمول هوا

 هليوو ناشن كك ع شرشلا تيل لوبن اوركور اكس ىفاب سا. روتر تصح رباب
 - تلو راج ايلاف, ىراويد راج كور كرنب ت ورم

 | كيوديفتتسم عرط ىروب اجو نيرا بلا تس تساكرب رعت انيروظنم ىبايباوكى ترث
 | فاكييررلا كريطوو هتلر اهدنا ب شر شلا تيسكوبن انتو اوني تسال - لإ
 ا رشات دئروا انور رطل هَ انكسر ىروبتيصووز ركل اهإ باركر يم 5 5 هكيردا

 : لوب ىرو رطل لراس لوب تيكررصتكراس

 مابا امتي لكل حق جيدزق بدك شا تريب ى كردي عر انب لم السل ورا - رب
 كعب شن رشلا تيرم هطسس او سا . سبب حرم حرط كل ورك داع ربعك نو رشا تيب تسب
 22 بصل يروا تإأل كعك ياسا رفا اهكووس 222 3و تا 7-1 اب ب كك ارود و

 تك رد ردا ىلب علرم لكس اىنيل كساب ناكرارابهكس ا لسلق ليتر ر بس نون تس اكس ج
 | كلبمر طانبلا كب عيرت لك رشا تيب فت الد كرمت لطول ى 4 اسس

 ١ ىا ن ايناعلا اهو نانكساتدا تدب ناكرنا موضعيركذ اهقم جن ويعلا ناسلا ىف لاق ريب يرم
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 الاول 43

 وأ تاكا تميرا ىتنب نوح لئارق هل تلح ناباوكزملا نينكلا الأم السلا ىيلع ميهارب) هل لعجي م
 سحر ىصيررلارا عير كس س اركان صدك امك فاش لا تيرب_ثعشس

 ] - ”مرئنللا اابعلا «يلاريشتاك كح يني تمل كس افص
 تبي راسم رلانايانب بابكر سبأ زمر الار اك كتم فلس 2

 تدر ىصن#لا بايك نايا بازييعري - لو عك تسكر بازيلا حسا تيك رنا كرا
 يم اقم لا ام يراك لطم ىكاسومحخ سقم لون امد كيب نبارك لاش واعا كس

 0 ا
 راولو ىف لرش رنا تيم انيس ايكل اعتتس/ مور تسب اكىدركل لي تسر امس يق خشم

 فص رعي وى درك مص ىرسود ى او ريدا كساب 0 كمين سيان ا بيا 107 ا
 ل لايك ئارآو تنوير وا بضم ياش قلى عير اود تاكتسسج رطل اذ رعت
 ْ دا بس لوب ترروصاوخروا يتسرب تىدك لا ناوكاس نع حاتسلا بشمنر .ايكاسلا ذ- سوما

 كلر طل ذر شا تيس يطا كل امنع شاى يز نر ا دج سو لى بكأس
 هه 5 (رلب تسب

 كشاو/ن سكاس امزكشاىر ين نرش ادبع اهتكش اى بزل نشا راني
 سبترال تعرف .ىيكرروف ليزي . كد دوووم سور رانا حس تعب لري شعب ع

 ايل هديب ش اتبع ا هكيرذ لقي
 تقرحأو قيذجنملا تؤ ةرعصعلا سعب ةفعاص يلع ثعب ءندا نا نرشلا باتكأ ىكذو

 اهثبنا عمي ثيح نتا ٌةبمكلا تباصا ال ىانلا نارك و ماشلا لها نم جبر شع:ن ين تحن
 | ةبعكلا نيرحتتب ميل عند | لص الس ازن ار اجب لف ةوبنل اريالعأ نم انهو ىأ أ ضرما نينأك
 لوصو وشو كلا تسب ىع كك 21 ترو بار وأ بس ايس 22 سس 02 اننا ى ١

 لف بلالع وينو ا كما ياريتني نبا - قاركريمت ينك سا ف نعش اى ييز نرش ادب
 بسير[ ان ىلع نب يلرغو قرش سي اود د لريدو ىدركل هبت كب طم شم ارخ
 يله ىذه ثبدع لاعشسا ىضر شتا ترصوئزبك/ بمال تس نايز تيئ اوردردا ىد لاو تحب
 كلو ريباك كعب رشا تيسر رولز ن ليلاس دنياك إ رف نم عزوولا دين مالسلا
 و اقر مط اها ى رشنلاه كرم نب 1
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 ناثلاوبا م
 ْ مقاول كاموب ل انتل باعك لباس تسمي ثلفو ةلرك رشا تبل كروت

 م ةاناهنعلوا ىنيم سابع نب هلمو فم لا كم للا نيريكس ان و ضو تكل سس مرتك

 هدايا ايوب كود دوما تست زعا نا همر جو رش با رمد رن توما

 ءاير ارك وبضم حس اتىر "يد امنكش 29 كرجل نكرم اكو ” اه ارلوم تال ءطخ الة لبوب سك

 - مثيلءأم مثيلع - اركي كيك سا كل طلال 3 2ع

 -و تبان نمل سغاالنا نوطيزك مر ككنم "نس :نضوكل باو رهظ كر إم جفثاطت طم غلاو
 هناالونس مة يفندلا نوعا د ماذا ف نو ليزيد نأ رهم ا ولو هرينلا بوالايينسلاو موصاكمناو

 مطقنا تح ميكو ىوقو ىراربلا لهاو لال نصةعاجمَيذاو سدقملا تيبرلا ةرهلاوججحلل ناو

 و ى داسؤْ اكو ةرجطأس د اهامسو ةفوكلاب [ممادرهاطولا نش رهاطوا ةرزوو نيعسولأ هريكو

 هيلا بهّذو كعابتا تركو بولقلا نم هئبيه تَّدكَنو نيماسلا هلتتو دالبلا ىلع مؤ الينسا |
 لنغلا نامت ممز هاطوباو ام (م ريغ سابعلا بو (فل> نمرشتعس داسلا ندا لنقللا هنيلال شيع

 ةبكلا فوج مإ ار دجيسملا بحل لدقن ةيوزنلا مونرهاطوبا مهاناوف ةكملا جاجحل نم بكس اين

 علقو معمو نحأو هعلتفا متالرسكف كسول لب >سالارح#لل برضو مم زعزرثب قىلتفلا ىقلاو يس دانت

 دحام ءاقا نأ نوب ”كم نحل ساو مزعز نبق ؟رهو ىباعصا نيب اهققشو اهنوسكعيؤنو ةبعكلا باب

 . ةدسزبو نع نمثبكا تطمار قلا سنعجلل قبو ةوسالا جن ىعمو ام د رشع

 ىلا عندو كربتلل ةبعكلا نم >رسئالار جل لحم هي سبا نوعضي !ون اكنيفياطلا س انلاٌنا مث
 ءافلخ نم نوشعلاو ميزلاوهو عيطملا 3فالخ ىف دبع (ىتح او اف سانيدفلا نوسخرجلل ىف ةطمإفلا
 نوعسنو:ناعبسو فال نش الث هتنز بلش ترَطف ٌقوطدل لوجو ءعضوم ىلارجحلل سبع اف سابعلا ىنب
 - فصضنواهرد

 للا دره ارجدلا برضو رجالا نم لجرس مأق ثنا واس

 افلا كلذ ةكسمب ةلدشولب عمج س اهظالا لثم ت ايظش ىزنم تطفاستو تاب رضلا كلن نمر ا هنجو نقشنف

 . ريرماتلا بيكى انك قوقشلا كاتاف ؟وشحو كللاو كسلا ؟رنجتو
 ريت ولسا تيس فيلو ابد جاجا تيران نبا - جاوا م

 هيتت تإبا دعب كسا ضب لوب - يسم ءارناكى جابك حرج انج ىررك يرقي ورطم
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 ناثلاوجلا |٠ه)

 راك حاج. اد كالي دعشسا فريز نو شاد بجعل علمي ربان
 أر يمت باسكال بيف ثوم للبر نبا - اورو قرب رين نياك مكه تاسع
 ] -_ هيسرقاو الكلس -ئذ ىفربوزلا نإ طبخت نمانسل لاقوإبد اكربعكءانب نقاوهكس وق

 بابن ررغر اطالب اون كس قت[ ب تراعي بتوظ ردنبا كاك ترراكلللاج
 هنو ا م يراه تالا بر فوك ارزكشا كك ثلا ثمر فيرس نءاروا اهتابار
 | نينا كر شاص شيام بكن بشي يدشن درو ىو عشقت شيع ع
 أأهوس تنا 4 كلملا ديعلاقف .عتسؤ شك يدع ب تاركشا ىئرشم ارو ليج ثمر

 . لت امو يكن ىفا ٌثدد» ىفا لاق ةعاس اصح تكنف لاقمعن لات ا هلوقن
 ىف سائلارمو ا وزعبزلا هن اهانزام له ةبمكلا ىقسنا دارا ضنا تجوب ةناقلنل ل قانو

 كولد ةبعلم تيبلا انه لعب نا نينمؤملاريما يهد كلن سنا نبتالام هامالا هل ل اقف كلذ
 - هيف هير نعذرّصف سانلا بولق نم هّثبيه به نتف ريض يخي نا مهنم دحا ءاشبال

 يزؤيرقملا كلذيكذو سيشرلاوه كلامه أهنو كل ذدإ-|ىزلا ناهمكبانم ف ىربطلإركذو
 قلاةفصلارلع ”رمكل اٌقسىف كلام مامالار انس ل صنملا نب ىرهملا نمز ىف ناكامل ريكسن ١ لقد اضدا
 نعل ةلواملا اه نأ ناىشخ ىلا هل لاق يربزلا نبا اهاند

 لوب رع اب سوبر اك فيلا تبدب ربان بباصا لجل وق بصح مدر إب
 : ارث لوراوا ط2 لوا لربات ارز اكن نك آن طا[, لدم ) ناطلسانب ناار نلاطلسوب
 ١ ان ن لاباس مان“ تسديد ارش او َّل ورمل سا - سكربز 2 كرينا

 نم يلع درا ىلصيٌردا لوس سانيو لصا 2س ترياور ىامنيلدا ذي سابك _ عت تاب

 اًمىط ابنا هل ىقب ضرجالا وتيومسلا ّذدا بطاخأملو انكم |جةّيبل ل سلا نو كم ضرإلا قيس
 ىه ىذل ااهاذاحأم ءامسلا نمو نابمكلا عضوم ضرمالا نم بيجملا ناك .نيعثاطانيت ااتلاذاه ىكوا
 نوم مرلعم تسقي كتب ارا صورا 2 نو بنس لاكسلا تاني ل اب .ىمعملاتيبلا ل

 ةهتلسكث ميباور رو بس ئرقو لتي نرشا تزغ أ اكريردا كن يلخل مالم يلع
 هلدادسا مل ةنعيدطلا ير ابحجلا بعكل اق كيس لج لرب لكم االله ىذا ارك سان اع

 اهرنوأهُ اهو ضجلا تلق هلا ةديطلاب قلي نا ليدبج رها جلع ندا ىلص ريو لج نا ىلاعت
 مظع امن( ةرينعر اضيب ىو ٍفيرشلا بق عمضوم نم يبيع دل ف صولا لوس سبق ضف
 رؤيك قووررنا كعب شرطا تيس ىكرف كك آوتانزبب مايل كن طز غأ ىرشا نبك/مقمرلأري
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 نااثلاوزلا ديلا
 لكى ل كسري للاكل اكسنأ سا - هسسانؤبب نفد لح صن ىبنيطو تيت نكس ىورم شرافآ |

 والى ب .احتطيحب ويف يدينا القل ناي سيب رشا تيب ماقم أ كريفو نييك مسا
 | لاق اك قي لاله زق ل كرم هرونم بربك كيا ص صاغاكم اليم ىنأ رنيطينر كس
 | ىتبرت لهم ىلا ”كم نماهب مس ءاللا جوت امل >كمب تناكىجلا )”ةددطلا كلنؤو نويعلا ناش ا ىف
 | ىيلع هدأ هتنيطلصا نوكىضتقم لاق يامعف سي انهبو تنيرملاب هتف سود قلع هر الص |
 ظ أ هنفد لح ىف نوكت صخيشلا ةيرت ناله ءنف دم نوكيا دك سو
 | (ةيلرمل ملكى وتم لوا كرش تيرريمت سوح ل ابق كل وتمص يب شرا تيرس يشاع تلينخ
 داعب هدبيسس ةامسادل كاز جو عن اضعر ار سكس كرج هدي اس نا سدرك كم. كغ
 هت لوب كنا  تسوماري عر هراب سما سب سس نطير كراش ع
 . ا اريك بسر ارب امس انماناكروابيردا رايق ماناكسإيا

 مال ليم ليعمل .اوب ىلوتم امش عك بكن تسب يلعب كس تانو كما بلي لميا
 ل 2 كورك سمار اب كرب | ودلاو قيروا هلام الس. تافو ثقوب

 تبا دلع ل يبطا . ثوب ىوتمو رين يم اضمانان كن ارعب كت لفو ل تبان
 رض كركر ييقْسا معك ك يالاو حرط سا هلل ديسير كلا راسل اوخار وا انانهقيسا كب
 قكزتاو اسي ارا ءانب ل رع كي راوود ل تر شرشا تيبس باليساب+ يو قكأ
 َ - نري لايدد

 درر شا دنجك يل ادعو تس معدل سايب واعمح ماكس نير وم طويق قدا
 رزواجتسرعردا يدرك لش رونو قرم مدكور دا فعل شر شا تيرب 2 قئاشسج -ىكلوتسو
 م ديبفروا لكس موطس تاسست لل ىو يجر وا ايدل طم طن نا ل ى عقر شاق كسك
 تيدا ركوخ ضئزشرع تيم يوت لول كبر قرشا تبكي يلو يزضبتع
 بكت لامي كس فري ناين كلو لك تيرا رردا هك إف لاوماو يتيم شيلا
 زولو ل اعنا ايل اير ااكىر قررا كيل يلا تيب ياثر انو تاسا تيروعو دره

 . كر ابايلكد سايب كافصصقاكولا -ادانبم تب
 نا. ثيراحلا نور كيب اضم ناك تيم صخبرلو تتاح لبي لسكر وبي صام

 اكاعو كس ساو سووا ا نال[ يقلد عر ا تس لوب انكروا ل تحصر يبا مصور ضاضم
 سس شح اناس ايكو تخل كلب ىف مزمز تسمو كل وبر انك ناد اكرخ اوبرا لوك



 ناثلاوبا .
 0 رع لس ككاو هاشمي با تس ات الش رول ممر اميس سلط ارز ع ١ ا وركربركرمكب

 الوا ىرارشر امنع اع ندور ين البير ايش ايو طخاكم عل يسع را ليدعل نارفرصق

 ثنرع لمار ئاس تءامبىزب تلا / اه نورنا هلعت .اري لك سبر أ تسبب بيراف| صببو
 قمل اتوا . يرىراب تبن نثر اوامر اي

 خادما دل دعاء صج اهو قرفتشعب لتس مانا سركم تا اس تير داع ضروري زيب

 ش معا بقعتس ل نا . تسومدابأل ب 0 اثسلل كاسكروا هل امل مهروس جراج س لأ قع

 كد الرجا تعا زخ ليبقىسا كنتور -اوب ىلوتماك عب شرُسا تيدر ابد هيب مكسم
 نورت رثرام نتبع نكح تى ارك عر وتس, تبن ىلا ديس بس لورا كتلي ثيرداما
 ظ -امتبقا اكءاي

 نال ةاوهو 8 نش وسر ىلعررانلا ىف ءجصق حين بوب جارعملا ةليل ثأر مالسلا هيلع لاق
 ميهاربا ندكيفينحلل ٌريَثو ةسكلا لو َناثوالا بّصنو مالو ةليصول او:بم انسلا و ةريحبلا لعج
 ”اصتىارتلارب لامك ىرج وركن صام نب ثيراحلا نورين ضماضم - السلا هيلع

 ' هس لي لثلا برضو نعش د يب تس ليان
 'ءاسةكورُجسي لو نأ اغضلالا نوجا نيب نكي ل نأك

 لاوعلا لك وىلايللا ثورغ انئاان اذاهتسا انكر ل

 كلا لاو ستيزاجا لعام قفتم سلوق عرو | لور تل ردات ابلع ليوا ا
 آ -ىار لي ضبق كم ازخ عل شا تببتبدالو م "قلوب داب[ سدرك

 احضر ييشبع نبل يسم ناكل وتم يرغك يانلا جسر لونك نبك لاسوم عر يقنع ازيغ
 تتتو لنرم لا ليلع ىلركى واشف بالك ب ىصق عاتب كم الاي ى سر ا ىئبكل بع
 ىصئن_رع |:درعب كت افو ل يطا ابد ركررقم ىلو تم تارك سو ل 14 فيعلشرشا تربو ص

 - لنيك تب الو ع
 ىزينن جتني عربا كلبي راقاو باج نيل حس لور تت يري ىقق

 هرابوو تيملوت رشا تيب حرس انآ يروا لكل ص ام ل رشا تبجتريلو تسع ادعي ك

 ماج كىيؤاب 1ك يششا تيب كارما كك يق نيم ليلك انب
 الا عشب لير لا ىصق رت تك ب هىوكب صام سا سل كتير ساي كى بنا تم ايقا

 اح ضراللا بكرت نانا ودمعي تاك السار وبلغ ىد ضن تسب بجو
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 ناثلاوجلا م

 رتايروا ل ل ىلاباحت تيرادلا ونيس بن اتعلم اايلع نتن: رس 2
 رش 17 نابع رم نود كب م ةامركب بارك و قرف نام الوعك هز اورو اكشيعلُس

 نارك هذد انا ىلاعت هدا لزتأف ٍقياقررلا عم ةباجحا دلع شلال وسراب تما وترو نع
 ةىلطلا ىنب اياهو نخ لاق مث حاتفملا هيلا مف لذ ةلطنبن اذعامد مث - اهلهأ نلا تانامالااوٌدُىُ
 منهو ندع نع جزغداطالا ميديا نماهعنبا/ةرلات ةرلاخ تهورعملاباجؤئولعاو دا نأ ماب
 يالا اَبَو ازك كرم لعد هذ 6م :ىلطىلا نب نائع نب هس هجن! ماذاو يلع لد اد جوبدلا عم

 8 ريغ و

 ايوا داباكسم ولكى روعس بس قت ىل اياك إب كوري هيديشسون ب ىجللولا نازن اسكن أ
 - جس اررنب تا ىيوروا يس اننوعكمزاورو اكدشلا جكض م كاك يش نه كسك

 انس لبى مسا رادو روم دوك فم اعل ات رضع سعت ال ضع سس

 لور اشداب- |اهازلض رحمي كر شيم يفست اوك يشم نب تمر طىووحس لب ل اسد
 ا بسور لاو ذكر يد ضقفي ا تعمق ليت الم هو كه جس لوب تداعك
 اهنا ئرطا تيبس لاس ادلى شوى دب ل تموكع باردا قلل نيكس بيش يلام
 . سلمك الانس نا تكس سس الب نيران تيزي كس تاكد دي - الحك هور كيلو حك هز اورد

 ثيلبوا بار ضو سس لم نا هل سا هت نصارانر كيسين اي الب كه بيشسسو نكات راك
 سا انجي 1 كك ظ انهو كو هاسراد كتللوو ءارزو اد هيل وي بلا نص بارك

 تدار دعب .ايكل حكت عل شرشا تيب ل قوت ىو تلغى ريدا لل غاد يلا يس اندنس جب
 َ 2 كنا كا جلدي اصىدو هو نب اووكييشسوبىل اطرذا ارك هوايا ابي

 اهتتسيرورشماكبعنيلشمت ال .بسيروكب سس عش لد ازنك هذا ولعقبالذ تيبآ .تازلا
 ْ . . سيروا ماناكاسا لير

 اون ماكس ئث نع مؤرصأذا ةتيلي هتال<كيفوخاب بلدا - لإثلا وقاور ختم ل يمسأوو
 ميول لعن لصإلاو ةعف تاالنزو ليف موس - >لاجلا ىنعمب تيلي تان م موو .لئيشنلا منع توصي هنا
 2 - هيلع تف اذا ٌّيْشلا ٌثدول نم. اهلا تيلقناو ءاهلا تريواجم تحتافو ةول ىقبذ ءايلا تفنح
 اضل اواولا ترلقو ءاهلا تن نح ععملاذاةولب ٌباىسلا هالّنم نول اهلصا

 ربل جار اراب 58 ايا يركع بس لوق اه اد بم اهم ان اكشن كسا تيقن تال

 ةءذحص ةرخصلا كاتل نولوقيادفاكد .اتاترير ايت سيزرجب صبا 1س اهكو رف وسي سحاب صبا كاتس ||



 ناثلارنجلا ١م

 ميثم غوخصلا فل مخد نكلو تمي ملى نب عمت ممل لاق تااللا تام املذ طيقت نم اج س تااللا ناكو تالا
 ن اكنإال ءاتلا يشب ت اللاب لجرلا كل ذرهتشاو تالا مس نائب اهيلع اونبي ناو هت دابعب مثلما

 ةرخصلا ذه ىف لخد لق كب سنا كنب نمت مول لاق مث رانا اوف م ةقوخصلا كلت ىلع اتجتلل ناوسلا تاي
 اهل ثنو ًثوغاط فيقث اه ناخب اذ س انل ا ناملكي نان اطيش ىّدعلا قو ىيف ناكو . ننسي ماصاهواعج
 يلعونلإما م ةيذب عيقثأهيلع تنباةعب ماض رضع كد اكل يتقو . كب تذاطو ةن لس اهل تاعجو نيب
 توف ايل جلا ؤازك  فئاطلا سصهس تحت موبلا اهعضومو مالسنالا هوهظ شع أهم سمج مالسلا

 هم ننملاوبا لاق كلو عش تو اهب ىت الرعب كنانه ريتال تس مهن ادرز اكتسب ةانم
 هذ ]اف مويلا ىوسجلا فئاطلا يسم رام عضوم ىف تاكد تناللا نومّظعي برعلا عيتجو ليلرق تناك

  ىّرعلاو تالا تيأفا ىلاش |

 اهقرحو أهمل هغ شدا عظرم تبع نب ةنريغملا يلع هند |لص هند مل وس س تمير جا س>لا هوهط لبو
 - هلع دلو ضر ةيفملاو برح نب نايفسابا لسرما ليبقو سانلاب

 زا لضناسكميقروهشمصم تي صياوطبما ىلاعت هلا لاق تيروكر يضر نآرق .رصم
 تح مان كم السبل عرولن ب ماع نري رصم نزرصم .- سس تسابئاجو تال اهكو نؤفو مولع ةراومر وا
 كفا رشا ىض صاعلا نبورمم اهل وا واربرنس اكسال سارصم .اوبز وسو تر صم فأي
 تس نيعمورإق تاذاقون ىلا ههانيواو - سيروا يرصم سورجمن ارق _ اي سس ا سشعشلا ىن
 ظ .تواررصم بوزن دب نب نكرلا ع

 كد ىل سيلا لاق ين افوعم و ”كمريغ حرمب اهنيحب حني دم ىبادكى ىلاعت هنياركري مءاياعلارضعب لق
 نوكيالنولأسيام ديد جوباًمضوم ناذ اهلاعظعت متلأس ام يل ناذارصماوطبها لاقو حرمو مظعت انهو
 ناحانلوصو ةزرصبل ارث اط ةربوب ىلع ضردالا تامل بق  امخر ينو رقم مان اكسل سرق شاز اًهظعالأ
 . - اين للا تبرخاتيرخا ذاف

 رشا لوشن نايا ارتأ اهنطشا يرطب رار لس تاب يسإيأ هت لي ل اضن يكرم

 ماطساولاب ليبطضأر وا  لئرصم قال ا اميل ]ربا نب لسا مارب ردا رصم سيل الص
 هراشا لي ثم سا لوريل ا اسر ط لات يط تما قرتشيماك البلو يلرس السم
 والو قاعئاك/ايبنا ككل وجع مل ناذاريخاهلهاب ياكم ىو طبقلاباوصوتساذوعم مف ذا ايارف
 241 ترصئمر صه فا السلع كور ابو ىوهطاساو تسول لني تل ترصم لوم

 بقل



  قاثلاوجلا د4
 | 8 سارعب صم تافو .اتياصم نورصم ماناكماشداب لود دق صم. يكرر ناعمه

 اؤإرصم نباصوج رص نب بسر ارك رصم نب سما رجب رصم ني طوب .اوبواشدابر صم نصب اس
 رك . انبرت نب كج قلاب نب اتيت سارت: ن بقال رربي ءاصنب سار دترعيب. كك قناه بسب ساو
 كاي جولم اال ديم ربا جوز باس صيس ىو يروا .اونداش دا ايلام نب سيئوطوتب . اًنبرع يلام
 انة زباروج . تراك. سيطرط نب اربج - تود مال ايم بلك أر عإ هن تك ل نيل شتم
 يلو س لم( مالسلايلع حروف نيم اس نيذوال نب قيلسلو مور نعرف شرقا كب يكس ارز اا سل افلاز
 رص ملام عاب هس رع اكن يواشوإب الصم "دلك كر ور صن نعال اركاو تور رزوشود نبا

 دع يق تنسو

 ثديي بحاصديلو نين اير ورعب الاورام كسدزرو تباعا . تاكل ايوسز ونود ناديلو لوآ
 اوقف لب لمراد .اوم لاقتنأ /مالسل يلع تعسرل نيا ارز كس ساروا نإ نب مدرب - مالا
 تدرككل اسف ١ كسلا .ج مللى وه لوف ردا بيعصم نييلورتك . نابعم نم ارب

 قايل ىف ذك . امتي يي سس شاقل مع امتع ري تيإ وزن ججل .اوب قرف تسيب عوف قتلي
 ل اغتشاالاو تازللا ىف كاهفالاو تاومهشلا جارتارصم لها نالخا ىف بلاغلا نا لاقو

 نينو رباق صم شار ىضاشم ما .تامزعلاو ارا فعضو تلال م اب نب ضللاو تاهزغتلاب

 فلخهنالقسع خرغلا نخاال نالقسعزم أهلا لقن كس كوفر لي وراق شا ىل نرتب جس
 ٍ ساز نكمل اراد

 نم تتوذ ىداهلا كفيلا ىلاعد لت بأ »نبل كذ ؟كثم ١ ص بهنل ! جم ىف ىزوعسملا لاق
 لما ىف لكلا ضو افملا نم (هنيب ىرجأم ىكذ مث هيلا ٌتلخ رف هلم ىفوعزي هلا ةداعلا من لليللا
 أهبوبعر صم رسارجأ ىلا لكلا انب لخلغت مث بأ د نبا لاق اهلا رضف صم بوبعملا مالكم ناىلا
 ريفي هل نييرصملا ىوع >ازه نينموملاريما اب ثلق ثلا ًاهلئاطف ىداهلا ىل لاقم اهلين سارح او اهلئاضفو

 نم زكا اهبويعن ! نركب و ىوعرلا ذه نو اين إرعل لل هاو ىوعرلا ىلع ”ةديبلاو هوس ناهي
 ؟١ذؤام لذمل اق اهلئاضن

 هلدالاةراعرل اب ىلا قت ندا ىلا اواهتنإو اوهركت رطم ١ ذاورطت الاه اهو يع نم نينمئطاريما ابب تلق
 ىو نوه كاهل مثو قاكاانهل "نلزاغ ةجرس لهف هر ىدري نيبارُس تايرلا لسرُى للاوهو لجوزعغ

 ا مرا هيلع بصفف>بوم عر هيلع وكربال هقفاومدبخةئاض مم
 ايونلا الب ىلا ليعصلا ىلاعا نومهم لها نا كلل ذوةةسرلا اهن ومس ىنلا جيرلا ا هبويح نمو



 نائلاولا م

 ٍ اًوُنَقدَأ و طونمحلاو نافكألا ارصم لها ىزتسا مويرشع ثالث نيببونجلا ىو نيسيرملا حملا تيه ا ذات سنرد

 فر نكرإ مم سبالم نوريطي ل حاو ميلف مهالاهتاوه ثالثا اهيويحنمملماشلا البلا بالا ابدا
 ١ اهم نب ارثل واهب تاءاسلارها وج تالت كل ذو رموش و ىرخ تانطبملاو رم ٌصيْفلا ن وسليف

 - اوكله اون نجا اذاذرس ات الوريمت ض ماهل و ليللا نمتنسلا لوصفئ اس يفاهذ ءاوهلا
 هو ترإفلاي سيل سسأبكلا ,ساخصلا نمرماهزالا مروج ثالث نم هيلعوه ىزللا كائكت اهليئاماو

 ةرسفم و ةعفنمالا ةماضوصم لين فو حس |تلا نمش ناومحتالو ناس “لو كرهت ”كو ةلجرلا

 حس يحاشلا لوقب ثل) خىفو ةحاصمرعف

 لينلاؤفٌخاستلااناىلليقذا ةماقم دان ار لبنلل ٌتيرَوظأ

 ليتاونلا فالكل بنلا ىرااف . بنكننيعلا يار لينلا ىأ ف
 وخل ةرنأي( فال ء املا عتتب> كمل لاق ؟ فصواميفرعاشلا دإمهامو لات ٌنازبكلاو لالقلا ٌليقاونلا و
 خونلا انه عنم لرهتلا اذه نا لاق ن اوبل رم اسو سانلا تعطتذج رجل جاسم ليلا ىفءاملاا قمشأبم

 . 2 ىتما اهل كفصوب تسمي سفلفأهملارظنلا ىلا ًموشنم تنك ل لو نم سانلا حلارصم ناوييما نم
 مسا نغيصب نفل دز. . يسيرون سصييضت ىلا مارح علا لنع كندا ذاذ كب -ةفلدزم ا ٠

 اهنابازنت>لا ينعم نايوزالازموا .اهذ سانلا اجت كتالزب تيبس قاتلاوهو تاالكزألا نم لعالا
 ليقو (معاقحباو اهب رأوتحو هدا ثالوزال ليقو نضضاؤالا لعب ىنم ىف سانلا تالوزال ليشو «ن مثلا نم"ةي رقم

 د مرحلا ىلا اذ نوغل دريس انلا نال ةنل دمتم :برغلا ةفلزلا ليقو ليللا تلذ فاهب سانلا لوذلل
 تيمس نفل دزملاب اعزفجا و :فرعب اذرماخت تحد بلا فلوزت ملو ءاوحىلا فل دزر مل السلا ىيلع مدا نال لبق
 تضفأ اذ! ضعبلا لاذ كتل دزملا نحو اعيجبى دحاو ةضلز [هنم نوعف لي سانلا نال ليقو ةفل دزتد اعتب
 يسم نودرجمالا نؤلا غلب قحميف تءاذآرب رت تاذرعنم

 «انل نيون ميش كيرف ريس س انما ضاذا تح نماوهضيفا م تيب ّش
 تور صنم ورك قدا لو ركام انجى ر تاطح كراع لي م ارب لامج برب وعم كوع

 تال سر ينمْنَم 6 نم ىلا هذ هللا لاذ قات ىا ءام للا نم هب نم امل ثلإ لب ىمس 1١ - نودع يمت وو

 قسمي واود 1مل موفل نم( نم خوخام ىلارعالا نب! لاق (مر "هنا فى السلا ببلع هدأ

 مب ىنُم شكلا ند ٌّقِم مس ليش نإ) لاق («ر . اهردّقو كس انم و نع ييفر لاق هذاا نا إما ىناكّثم
 ملف تاومثلا ةرنكلك لإ نبى هد تروملا عم ثيم 21 يدم عجوهو أباثلا نم نخا' ةئيبع نسا لاق (ج) ٠ . خذ ىا

 '  ىربلاو ىانقلا



 ناثلاوجلا أ هرج

 جت نسبلا هيي ب جاو انريكي ل بو روأ ارا :# تار ليم شراك مايإ

 ماناكرما لصارو رش تسريب رعاكم .هيسروارن لشاب كالعب رش ةئيرممل
 تعازلذ 4 تافابو دارسي ليد ءاوبب ف الطا اك ينم ترص ل 2 امك لوسبلا::ثيرم

 َُ هر ىلا اناا لي شل داما - اهب مان ىرقو ناري السا - هيتس السما مانيب د يسرا

 - 6الث كلذ لاق ٌةباط تب اط ىه رباط ىع هيدا ىفختسيل بري ةديردملا قم نم ثيي لحل ىو - جس

 - بس يت يا كن يقفانمل وق ب ثيرب مهيمن سكنا
 ”*/ثمي ل فو ليبرد ثضينيكلا ىقنمإك مضرإشم ىار سانلا ىف نثي ملا هت كيلو ثيدع

 لع جريلاقب لا نا تس ثم .وَب بيلز ىلاتو ب -اهرإرش ةنب دم لا نت حت اسلا موقت
 ثالث ةنيرلملا ثحتتف ةخبسلا لاجبدلا لاني نيا سف هيلا حّرحلالا يفك“ ف انم ىقبيالف أهلهأب
 يلع و لاهو نوع اطل يورو ثيمرك سلي ثيسداعا . يضاكو نفاذم 0 كاهنم هذدا جزيت احب
 - جافه ير كم ازبب مر سكس ا ريكا ور سين كك موزجب نيس كوب

 روم طر م سوبر اهيتضر رش | ون وريكو قرصا هلالي لثئوعبامم لعب تجب
 .لوبر تم امري كسا تساعد كم بلايلعى . باغ اورو بأ . كنوز كى "ا رما نير 14

 نايل ضرما أبوا هواهم لق تسبب دملا ميل هلد الص دل لوس س ميذاتملاهنع مد اون ةشنئادزعف
 مهلا السلا هيلع لاقف ينو هدب نع كلذ هدا نَكَضومْغَسو كدالب اهينم يباع ١ باصان نبل
 قاامجا 121 اوما سوادا ىفانل كابو لشاوا كمانيلا تتح م ةديسللانبلا بتح
 مش صن حاجا جلبالف ”ةفحملاب لوب ولوملا نامت يلم ىو ”ةفحجل ىح ”ةعيهمو ”ةعبيم
 عوق

 7/ ىوولم اما - تس لباو تسمو كتطارث ءامسا ت ركل لين مانت تسدب ورونم يبرم

 ىف ةنيدلل نإ ىندلب نب دكر جب ربما د١ كم نم واهنما اذنك البلا ف تدرحيا كل سار
 . ساد - ساربالا سا د سابزجالا ساداهينم مسا ةمأم ىخ لفرح لحا ليققو امس ١ نييعب سا ةادوتلا

 سس بات معب  نموحيملا .دا دز علا .ةرال  حتفلا اد -ةمالسلا ساد ةّدسلاساد - ناييالا
 يقل بطي روج بق ديك طنا .تط .: لي مان ليز ن9 كريس
 هوي اشار ابطا“ رحم ور اخ رو زر سرها ريل رّججر فونح_ رار  نارلبلا لاق
 : يأوي - بوب

 نب(اس نشا نبقارمئرالوا نعت قبلا مئهسإو ليوبدإب/ل وا ل دق ارز لي ورونسزيدم
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 ناثلاورلا ْ 8

 رعب كيرارد تيري ماكل ار يا ورش تمعازري لابي لوا لوا لس لوما روا مال ايلع وأ
 لا هي كك يقاس كس قيامك تدع كر زيدهورزاجي يت روف تب كوول مل يال ئكوم
 و اا سزاجحو أصدار وا يبدمووبب ووتر مكر وا يدرك تل لبا ءاشمراب عنيد هوزاجستنوف

 اا ظ _ كر ووضووببس كة لن البار ى 2كوب
 مئاخ .ئرزلعم سبرفلاطم كس يثاب تتولوويب لوي وو ليا رككو صفرو اكل الصعب

 « هيدا هينا اغلا ةسومدابارك ل ارب هدوت دوب يب رعتسرب تاع ]ريدم ألا
 اى لاب ورك ت ووك نور رز ةاشد اب ع سرعب _ دريم لن اركان اي ادالوا كا ايدووو ري
 || ف كح سو ايتشاور ظننا تشب كما لايلل نس لاموس كو وبرر انج - ايكواب اح تن
 بسس نايلاروا نب نمو روا تل ايسر, ب سمايل نى رد ويسزايآت فو هو بج

 هك دس كذا ىب كلب أو كيت
 اور ل لج ىرن انزنوصو ىب اج لب

 ةيطرلارئاعش هو مالم كم دحام سوك ادب لطلب فت دلما هع
 بج ندى! سايل كلت اهن ال كم تيس ىرسابنالا نبا لاف حاد - لين لاوق ادردعتم ضم بمشي
 ليصلكم موق نماهب سانا ماحدزال ليقو د هس هاوكاكتسإب سا لف باح ارصق مون
 نيل لب يملا وكب ىف كم واهب سانا ماحدزال كب تيس (م) الي رْش اضْمدّضما ذا ميا حرَخ
 ] ٠ ءزابلا

 ناك أن تح اجيال لوقن' تناك ديله اهلي برعلا نالمكم تيمسىاطقلال لاق مب
 واهب اوفاطا ذا مي رياب نوقفصيو ن مغ صيأوف اكو ةبعكلا لوح ا'ماريغبصر غصن ىا ىبف كرف ةبعكلا
 .ءاهلا تروص نوكح اون المن امري فصلا تاهللا فيرفختل رو حيصي ضايرلا ىوأيرثاط ت أكلا نيلشنتب ءاوملا
 رحت اكاهنالوا 0 - ءانإ كلوكللاو كلوكملا ةلزنم ةطبه ىو أهيلع نيَحِفْن م نيإبج نسب اهثالوأ (در

 امنامدلغل خشم ١ ىرشلا كَم نموا ١ - لبق انكهقنع ثوثلا نشو عصي نامف هّقنع تكي كك دحا اهب

 ٌزَخ ليصفلا هل ماهي بهن ىابوننلا لَك اهنالوا (مر ينيجبرختنيل ىا ءاملا نكت اناك منال

 اهضعب ٌكبيم لالا نالل كب تيس ليشو . ةبصقنت ا لله نم كك اهنالوأ (ه) ميش ديف ىقبسالف وأ

 .قبت تيب مطام .داعم لا منا . ما - سان جبل لب مان تس تسب كمه
  وريفو بصدملا - قود شساب رسال . مسد قم . سواق . شع . نيمارلب -حارص_ مع ١ سأب
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 ناثلاوجلا . 0

 باطص مومو 2 ام فايا وق لح سموه تر يب ةو اراب بج م السبل أ

 ىئوتيرخ ا نيإوشملا نا الولد دال )را تح( كلنا لا دالبلا تح كنا لعل ىف اارف تسون هتك
 هنمط لا ىلا بر ١ نام مامسلاّرلا ديهلاذ دكم ٌثنكسل ةرجهلا "كول اعنا هظرملدتشاع لاذو ٌثجرخام كنم

 نم يس ثريدمروا إي( - كم هنم نسحأ ناوهرعفلا ما مد >كمب نأ طاامأعق للبب ىلق يطب مو انكم
 تلال با-مأع امة نحل ىنم ثب قو ماهتئام ةريسم ماهيب نعت لع أيت ةعاس :كم حل عربص

 ريكيلو شدخ ةركك سس ةروا دك درك ا لابي هاّسوابو ءارها هيدش دع رمي

 اما .وروئه شراي نب لضأر مسك 1سم النخا ارماو ءاهلئسئرها سا - رن |
 كت داب جلا الب هو هجرس رع نكس - لو رغم تضف هربو كر رموموم ل( لوثوو

 نيئوكتلرا ماقموووم ارو لابي نيل ب سا - لي هرونم يركن سانت ليكم ثاوط اوه ب
 - تسل ايبالاو سوبر رباط هي سس ابسري نيمز سور جسدا ليا ا - نورت تنجو

 م ل لوم ادا اهب تساداترمبا ىيب# هرمون لو تسافر عو رشاد زمو بيرق لسا ليسا
24 

  جسرلوماكم السالبلعايبالا كال وب اهيابترب لام كل يفابس اا بس ئفلا مت
 ظ نكس م السما كم هرول زبده - وري ليلو لنا ليشكل ضف ولو روند ردم تولوا

 حجل ارب لرابدتق كس نورد ب لاريت انو لك كأم ابتمالاو سنك فرغ مالا
 نايبرعأل جب ل ابرق 002 روث رم مال ايل ىيروا او: ايس بسك مالا يلئاىب اماراس

 ىب ٍتسانيو نيشم ب ءافلغن كروا ليربق لت ,ارطم جراو زارثكا .ثري لوم سو انبفي لجج وهو كسري
 لور ونعزررت ل نزع دلجب لبا المعرس وارق صونجبا لبا باشا لرقم السلع
 وءدعو ريولا يرش ءافلغ_ كيري لاير اصلا كلوب يسالييتحس روث نيم مالم يمل اه لك جس
 روا لوثارهسوت لولا كم. تنس نجيب جو فاو ماما سس لاييبر وا هس تسر لرش اينو نبك اذ "نامع

 اف تاموأهت اوك ىلع بص نم تس شيرع لي سراب كورونم ردم : امضابد لاجل اربيل

 سل ىورونم شرب زذجلا عابر  ةمايقلا موب[ يفش هل تنك
 فزد هيمان لفاوزم مار عمرو لل عشملا دذح للا وركدلذ تيس يجن آرق . مارح ارعشنملا

 ُىلاكاط ةكوهورنسلل نم قتشموهو هت بكم ل 14 هدام رسولا : دعك بول

 ٍتيرَسَح لاقي ء اعلا ىنعم سّسسلل نموا هيأ نحت ضيدلار صحو يعارمذ نحر مح لأقل. ايا كفشنكو

 - هيمان تانّدش|!ذاامَسَح نالنر يح نموا تع اذايَّبادلا
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 <لئاو لبى منوي -لواتك ىيرتح داو سا جس منال كايا نيا كفو رظلوزهري
 . | كةلقوتفرعو >كم نيب ضوموه ليفو لقتكل توقإب سجس ىواو لقنتسمب نير ضلوزم نروا

 لجسلل ىرضاح لها نكي من كل ذقلاقتدثلا لاق جست سعر نآرت مااجمل
 فهي شرطا تيري راج نسلرابو مزح تسب يرو جس قلما ضال تي شرطا نبك م|حل
 ا ظ - كنس عثاو لبي طسو كرجل

 طرجاولو لولو ركو را كرعبس احن مانا تسيب انف تدرع ل رى اسر مال ايل ىدددع م عرجبس َ

 منكر تف رخ دلما ثدلط كر جبسشسسز اورو كن ورك_ كرمك وو ثداط لوري حر

 وتاكل وبئس مو كت اراه ضب كس وأو نص اكنيعر شرا تيدا لوب تركك سولو ل
 ميل ىه لحل مواهيلع ٍقلَخَد مكلاو ءانذ نم ٍتيبل قالو دّذدا تيبغبعكلا نا برق لس شكتطا ىنضرمم
 نان ضحي .ىدانير اربد دركدرا كدلك فاو سرع للوك ارو هيسبي روكي لس لوازم
 و قدرا كاس اسس طراو و درو ايلتس يبس رت تساناكمريزه لي تضامن تبا سرت ا عر

 يت
 روا طوب رار وار ارإد كن ا زئملا وزو كتدسو و لرسم نشا ىكر يذلا نبا رعب

 ةمالاعلل دجأسلا زلعا ىفاذك- كانك اوردروا نوت كل ور, تروص ب وضرو ا يرن سج
 - .. ثكم ىشكرزلا

 تس كررلا نرش بعل ية ككل وو . جاه تف الن كس سا كي راصنالا تاكاس بحاص
 هلداعظسربزلا انا سبير ابكى سا كلغ اد لير لسكر 7 ,زمروأ ىو ترسو

 ةفعضب كلذ ىرتشا ق ىزالا لا درطعب اهنا نم ريو ىزنشا ويك دايز لجسملا قدا ىنع
 نا دج مفر نكل مب دز, و نا رع ننبكللملا سبع ّرع مثماخرلا نم الجاه لعجو ىلثيد فل شع
 [صيالا كلاسم نأ 2001100000 جأسل اب كففاسو لَ ىلارحبلا نمىساوسلا يلا بالجو

 هو ركاب تارداح م اهرداٍ ل تونس موودعبش سرا بور دني ماريا ج شيخ رق
 ' | يمص اسقالطا ارم نوم اولا تمعارباب يرجتوا سرعت انؤتدارمرطياصاغ
 لك نا ةيزجلل ب انك ىؤرداملا هاممالا لاق . ضو مدام نعت ي/لين اقروا كتان ىك

 دان اذ ماوللل صصسلارطش كمهجو لوف ىلاغن داوق فال هب دارا مارخمل نجس يف دُداركَذ عبضوم
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 يقلب

 هلالب و انا سي [ًاقمرسرو اهب كر هومر مروا سلول لشن طع راس كنس نكلربانب

 كجم ىف ة الص عوفرم ىنحرٌّردإ ىطريرباج نعذ كتسفراو لبن علظ ثيسدع لا ايوب يارب كسلوزام

 الص لا يس ام نملضنا مارح سجعممملا ىف ٌة”لصو مارخلل لجسم "06 ناوس ايف ةيالص غلا نم لضفأ
 أزه ى لجسم ىف ةالص اًعوفرمرببزلا نيدّرد| لبع نعو صم عبط نم جمجأم نن) تاس ىاوساذ

 ةالصلالضفا ماركل دجسملا ىف ةالصو مارح جسما "لك سجاسملا نم ريغ ىف ةالص فلازملضفا
 ظ : |  سازيلاو نيحا نام '"ةالص ةءام أله قرويسمو

 لاس ون« « لام عر ابرردا سرب اريك لوز انك د 0 امال لاس هدد ام تليا مارجرجس امل

 - ]رباب كن وزامكن و ١٠م8

 بياع هدا ىلص لاذ ةكمزم جور دارس ىنلا سازلا لجرلا ىلا ىرصبلا نسحلاةلآس ىف و
 لضفا قوس ىةالصلا و الص فلا للا ىرجسم ىف ىلص انف نيكدكر مارح دجسلل ىف صنم
 لم اعرب رطل لسا ثسر مروان لب صل نسر اسر انج - نارلبلا نم واوس اذا الص فلا نم
 ١ ......... بيراك كلج /انروا جسرا ركل وزان كا] سد قنا ع لى وبنبضنامنكإ

 ظ ْ -بيرباجك لوزان
 نذر رع | لاول اا ودعتم ساكس كبي تدييطف كيا حس لل ئاظفر متب كسماري رس

 لاكن نب يرق كمل لد ايبئاوس نو كورا كسا بيرق رشا جلل سس راف لجن نب
 2 !1ن ادام السليلبل بك يب تسكر باري ضرب ل سبق كر اهدنا دس تاووسا نإ <ا

 - أ لرب ' و ظ

 ةاموم لكأو ثنو اسك يرن كمال 7 راش روق ارك جس قون شن ل كام

 ب وال هكعاتم كرير وادلو كرك اشر !تيرب ثاوطروا كلو لركت سر الكم رعرجم 2 ا

 -ج لامور ىرويانمى لكس اردا بس لابو ل صام قئتسداعس
 ءأجو يدب نيعسلو ”عستربةمزعزو نإرلاو ماقملا نيب ناراجو اهظم )ج نوبعلا ناضا لاق

 | ىن لكو ادن نيعبس مومقل وسنالا نكرلا ىلا ىفاملا نكرلا نيب ام ناو ئن مث (غلث موبقل ةرصكلا لوح نا

 امواجو توبي ىتحاهيب لجو زعدزلا لبعب دك او ضربا نيب نم جرخ موق ,بّنكاذا ءأيدإالا نم
 مثيلع ليعلم او بروش حلاصو حوهربق ناو تنحل رض آب رسنم ةةكض يسن >وسنالارجأ د ىلا نكرلا نيب
 مضوملا لايح ف د مالسلا يبلع ليعمسا نا مرضعب لوق كل د نفاوبو لوفا تعقبلا كللثىف مالسلا

0 



 ناثلاورجلا ||

 رجب اب ىقلا ءاءضنمل ناطالبلا نإ ىربطلا بحل /ركذورجسلا ىف ليعلم ربات نا ءاج نكل ةوسنالارجحلا بيف ىلا
 ىلا السلا هيلع لي ابق

 اتي (انالىرئابب تيا داد نول متت وزع سروري هوم ل يرش آرت - 3 ا
 مرلعماس يان بنتك, رك ركل باد كورا كسا د او سطسو كرفس - بيرق نيب
 كملابج نمو مع لاق سيسر تود( زرو 20 يروا تب دس ا سد !ز دعك تبلاتإو
 كمطسو) "ةفبطل ةيااهناو ةورملا سرى هلزنم نا ىكملا ثّدحلل عيبرلاوبا لاقو الممل ىلا لثام لبجفرملا |

 - ك1 ناعقيوف ىلب ىلا كم بناج ىو ملزانمودكمل هارى اهطمواهبطيخ
 يود لب تبسم رجس تس قكانب تيرادئ ميدي سار سيظل اب ورم ليجسا .

 سير شارئاعش افصل بت ورد لس سيو رثوعج اسس نشل سا روت ثور ري ومب يرفق سارا ابك
 .ًلدازث اهئ نم ةورملاو افيصلا)ا ىلاعت دثدا لاق بسفو,لوبق امورنا لماع الا بمجاوروا لييعح
 انو ورد رح نص ىعشر ليك ليورو تار انم عت اسس قتل ايضرو كسوورهو امص

 9 ] ملا
 قري ورظنم بجاه نعل شرا تسب تسلك ور زؤر فا نابي كى م نيل ناضطرد عرمايا

 رمت اكو ةوسا نوكياك مانلا اهب حرتقن ,ضمبلا ةرماجممل ظورملا دالم هج ناللبلا مك توفاي ل ع
 ل ىريريسي لئارت جاك وبي هي نكي مسن و لكوورم - ىذا رججالا جح اب حلتقنالف

 ظ م
 رمل دداجب كبف ك1 لاقر نص افصلار)ع حن نبدي بضن .كنم !ىدكم خرم أت ف قىذثالا لآ

 3 امش لس باسانم هوما افصلا ليكى تيم ام . ةأريطلا مطُم هل لاقي امص ةورملاىلع بصنو

 ظ . ان لوب اكممانص أ ير وهلا نا ل تيدب اهئ ارز نايل _ قوم
 مو كن للاثو ارز كرم 17 رك تتسم تسب ذ انو بسس م نيكو

 فري .ل ةيراوا تمانم سس تين كى ساردا هل ةحيئر ربلتيوركو ع مانام أ
 بصر مورموافص بيكم درك يملا سا ىتيور وا لح تركوا كاران من يتب اوس ىس
 يرش مز كن اراك تايون كال ان نيا كس اندرو مطلا تت حياووابج بين قي تيكود
 00 . قت كمال ضر انقانمس ساروا ىو وصخ يت ل وتبود روكي ع

 ىف سزالا لاقت - كن وريبو نانو وز ليبقو حنو سواك يراضنا َنافو نيب انهو
 الا الح اس ىلع ادو ىف ةأنم عضوم نأك) (ي لذ ىلب اه رحبلا لحاس ىلع د انم بّصن نب نب رتل ا

 ا



 ناثلاوجلا |

 و تم افرع ماوضاتاو تيبلاب أوف اطا ذان اهنولفعتو اهن | تحب نآتنعو دزالل كتلاكىئلا ىثو ( ذي سو عبخي نمد

 نيؤصلا نول: جلو افصلازبب طي ملاجل له نمواهل نولهاوف اكو ةانم سنعات وقل مىنم نماوغرف
 رمح اوله ذا [وناكو ةانمب نوني ساصنالا نم ا انه نامذريطلا عطمو خرلا دوام كبف هيلع نيل

 و هتيب لُخري ل مرحأا ذا لجرلا كاكو يتركوا ىنتج م نر في قح تيب فقس مهلم الحا لطبق
 ىلاعت هناا لزأا مالساالاب هثداءاجاملف هس تيب ٌجانرم نبك ةنيب وسن "ةحاح هيف هإ تناكنا
 ودزلالا نمناَسْخو جرير خلو سوال ةانم تناكو  ةيآلا  اهدوهظ نم تويببااونأت نايثبلا سلو كلذىف

 نأ ماشلا لهاو برزثي لها نم مزيرب ناد نم
 نس يرض هلشم نم ةرسوسباون اذان دبع ىلع نلذن م بيب ىىف منكن او تبرير أو ليما
 ترو وب يرفرامو جس م نالت لش امه س ادري كدا الاب ساو 1 ليطراب يربي : ارو

 بوزن ءابرقروا كيوت نون اتع جاتؤنت اكو كراز راي ل ياسايا دوا تاتا اكل رت رف
 هوا ساب :كاكرادقدلكربك هس تلرارقنم كل يئس لولو ل ووو - يسانؤماككرازب كيل يمسأإا
 بي يندوسمورع نلاطمج لك سور القمي بات يوزن نوعا تم عدثوج لاك رغأتم

 اة ها وم وس ات 1
 سس بع اصلك سرايدقانوا ج ومب ل 1 متون ايرقروا رسال ويرش ا الارلاذل

 - لارباريتوكرازبر ابن يرن اثم «ركرازيب نبت
 هورمح كيلر راجي عار كن انه سرك كنرغ انمرورشم و تثورعم دايز

 تو مف عس سرمود باوك دج بسب جنوب وبال لكنت ياردا اكل نأ /« زكي لب
 - هس انؤهربا رسل ولاب كج ا كل تك فطار اطر ءاضفف جير ادقم كابا يق دك
 تروا لوقا يعرب ل ابيب عرار ذ الأ ة حب سا ليما نا ىتثازلا لأق .تساتنب اكوا مم كلاسي

 ظ  ةوطخ الا قصي سا ليملا جيب نبا نعىغبعلا جرش وقنا
 حل ثلا حر بجاولل نبا لاق ام نسحا امو

 وعض لايماكالثن خسرفلو حرب سا زسا ىضلا نم لسيربلا نا

 ٌعَبتَئسُت رسذا ٌيساٌظابلا» لق ٍتاءابلانصىا فلا لبلاو
 حبضالا تشعل اهل نم عبرا عئاصالا نمضاسنلامش

 غضوُت ىرخُح نط ىلااهنم ؤريعُش رهن ٍتارْش تس
 مرماه سيل يلدبعشنم 2 لاقف ٍتارعش تين حفلا م

 م سانخملا للا جمتنرسات حلا تس شم اه انك



 ناثلاورجلا ااه

 كيرلا تقولا حار انمل بس ارباب تفريد يرقني بسال رسوب يش هراف
 يا لسئزرلا نيزلاع دز /نيحكوإ لكي جس انوع اب ثن نيتك زر لا كويك جسانكذ تنك
 سس باص زيا تقلا ار دربك جسر لح ليش ليزر يروا بس تدورعمو
 ابار سوو يبرق مرش سس باص سكى زيا ىعاروا  سانورااكرك ال ١ لل سرا
 ل ةريصبلا لين قلاش ليصفتلل مجار رطل ميك شر ظن سكر بلس
 00 .مطعشاءانه ةريشلاضعمبسة بش

 ديوك الوفود نس عش يثلا داداناعش نم ةدلا وافضلاذ١ تبنآ ثفاسإو ايا
 " || كد هكر بيرق نر شرطا تيب لي تسرد اب ئايزوب ثمان كس لوتنوو رليانو ثااسإإ - بس
 | هير لوش يرتب ل ووو ناردا ركون أىرب كنا تيلباج لب

 هت رج يبق و تماشابكل بقسم اوني كو تكي ممر صا عري اهنا بنك زا مالم
 لورفاسمروا نيمار دا حاج هل ير كقم كي رشا تيبزوا تيبرشن مع لول ضمت يبق سا
 اير رعأب نا بج_ هك درع شو ىو يبا ضربا تيدر واخ نر كا
 رانخونروا يو رطل ازخؤيرب نا ل لاعترش اق كرب تدم قرع كتيب ش شا تدير |
 لونك عإ شرا تيري زوروا ايلرباب لاك تس دست دكضو لير ج دعب كس زمر خ تنحل
 ماس اروبي قك/ لت ةكسعادرخونب لاك تروق كيل شرطا تمس حرط ا - تك نا
 ابين ورمى وتما سوو إي الباك عل رشا تسبح لدا رخوني . جسرعقااو 4 لب لابوس ا اَيرْقُ

 | تسبيب عروا ضرع سجس ضرب كلي رف اطل للاكل سراب كى نورك
 لال ص ) عب فلل صدرا ىل اك نارك علت تس تدردا ككلس بصل

 دف تب سب مرت ل ضار ورلئأباو ثناس ١ لوفو في كيبل تيرعاررردصق اكدلئانو ثداسما
 ال اهترشا .ايلب اير ا الىراكررووم لارا كس نيل شرا تيبس لوو و نا . هتك تبروعو
 5. لست برو سيك نيروصونوسم لكن امكن 5 بيحصل رحل - ايدانب كر 12 2287 53

 وورمو اهصوك وقروص هرش ل بردت ربت كل ون اضارزوا قوم تربع ى ري لين اوتاكو رمت كك تسدلخخ
 تأت[ ت راش مسمر ا لوكس راو لسع تيربكوك وأول كوو سيينا كمارو رك صف سلامي
 . كو

 . يورك شاعوو كنا سل كس ت يلون العا ينل لوكو لعب كر ارد ترا
 ساذ_ ناطبش لبلد كسأرؤا ىو توعد كت وابجن اكل وأو ل كنور ع ديب 2س بسوا

 نا



 الاول ْ |

 ٠ الار سوسو الث

 ميلعلا لها صعب لاقد نابي ةصاماسوح مداقتو»سديأعوالزاغةكعرابج ف لت

 امنا وامزو نيو ناك لبق نمر مناي نا انه ابْن اغا س آنلل لاقو ه2 دابعملا س انلااعد ىكنبمهمتنا
 ' مزع) مضوم رنع ةبعكلا اغا هرذع جذي ا معّضوف كلذ لعب بالك نىمتا ماو مءيلع سيمبا دأفلا

 قر زالا ل اازل ان ءاعكم "اكتسب وعل عشب سا بنو تذبل يانروا امم اناكو اكورهراكرب سا ان ني ثداسا هنا

 بسس اعلارباب منعا ع تربى ا فسم اشسمنب ا - بس تان ا انبي لبي بسن لولو نا
 عزا عم ىلع :هلثأن ءافاسا اوننحتلاو ق احس كالاق كيد تنب ثنو ىف نبثأسا هحسايكك يلو
 عقون كبد تذب :لئأنو ىفب نت هاسا وه مرج نم“ نارها ولج س”دلتان و ثاسا ناو اه لنع ندورخب

 دانزلا ىبا نبنكرلا دعلاق َنْكمِدامخاؤو ىقننا نجح لاا امخسف تبعكلا ىف ةلئان لعن اسا
 - ىزن ] بن ذ نورت تند ة) د اند ليهس نبى اسا ىه

 ابؤزاوم لبو بدرابابو سمن قواك راكرب ل لاعر شاوكل وأود نارك سلبي تساياور ضحب
 اهنا اهنع ىلاعن داون دش اعنعدانساب طم نياركذ - داني تترك اكس او شوب ل وختم
 ة يعكلا ١في نيخأ مج نم يام و كيران اكةلئان دادس كلا عمان لزام لوقت تما

 لاق ل سلا ضع نعتكم لئاضف ىف نيزريركذ لسمو ففنالاززلا ىف ليعسلا لات ىلا نيج
 از ىكيل هيلع ابصتف ة عملا واه صلال |احرخأو نررج اخر اهلي منك راهزد ارجفي ناىلا اناا | هلهماام
 اميكو ةبفكلاب سانلا تاطف مزق ىلع غيصنو ةبعكلا ىلا هلقن لن نق نامل ةظعوصو أربع

 رن ني لل ساروا سريدورملئاردا حتر يافصهاسا كه يس ليئدايطرب فت أ هللا نود نم لبعنح

 ؛ اهب ت يطب نا يلع تانجتالفرقعاوا تيبلا 5 نف هللارئاعش نم# علل ءافصلاذ ا قو, ل زانت ينك[
 مالسضالا ءاج (هذأ هيحنسم أوعس اذا يله لها ناكو نما ىلع ةلئانواغصلا ىلع ناسا ناكىواضيببلا
 / ىأ قيثلا ةزه تلزنف كل نل (ث|وفوطي نا نوماسملا بخ مانضلارسكو

 :لئان ةأرللو ممتن اسا لجرلا ةصاو لج س ”لئانو فاسا ناك اولا دخايش ا نعى لاول اركذو

 و امه لنع نوني اون اكداممو ياهو نان نيرج خريف نبعكلا توج قاينزف رج نم ليممس تذب ظ

 ءاطمش ءا> نم ةأرم اه لحا نم تجر كم رقف ىو رسكمانّقالا ترسك ذا هه دنع ممم نول
 ةلئان كاتةلاقف كا ذ ىف يلم« لولا لوسرل ليقف لبول ابونرت رعنتلا رشا: نناي ىعاهججتو نسم

 وقلوب تييبنف نول نيح نَا َس ثالث سيب نم لاقيد انبامكدالب سعت نا تسيأ لق

 ريت |نيحضّي و لصي كم مناف يلع زد للصدملا لس أر نيس مر هقمسإا# موص
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 ناثلاوجلا <١

 | مموي رعب كرشلا ىلع مح ّمّمااو ةرث ناو سْؤبآ سيلبا لاق ىتيسدمبلا تعضحباذ ةكم مع نر اطص
  ىتنا سعششلاو جونلا ,هيف وشف نكلو نبا انه

 منن اكن داماأوا كس تيك ثداسا ءاوتبا كت اوط تيل اج لباركل و تك لذا
 رشات يبل نماوط تلاع ىنبب قم ردو اوط تطير مكر دا تكمل ا اكووسإ جري ة رع

 ماتسا/دزجم سمسا هوس جوارب كد يوي ارط اهقانؤب باج ليد كنا يش
 ْ . هت يزل ناوط سومة ينو وجت

 هليدو مجروا تو لاؤ ساي كلئانو تااماوكراجا لاي يكس رعت اوط بس نعت

 لاق. هتسابوب رانا ديه وكان ءاحتر ين اح اوك وكن ا قيل ولدوا هتك تر تلي لد
 اهبعفتنيالو لحا اهحسبالف ةلكانو ثاسا نيبأاهحرطي أ هلعج م يبايث خزن لذ اوط نم خورفا ذأذ
 هبا كل وريكل ب كيران تاما عأترما- ىنننا طلو جاي لاو سنا نطو هاقالا لجو نم ىلبت ىتح

 ١ 11" صدك اجا دخن اسر

 عيل لا ىلع رجلا و ا فصلا ىلع اهه لح! ب صنت: :بكلا نم اجرخأ ةلئانو ثاسا كا ىيشو
 و ىملا هأفصلا ىلع فقو نم امج حسفب ناحسمي أراص ىخح مدافتي و سردرب هرم لزم لف سانلا ام
 دافصلا نم (ملّوغ بالك نب ىصق ناكىتحاممجسملاو امنت دابعب س انلإرعا كنب مناك الف
 مزمز عضوم ىف اعيمج شل عج ل اقيو عزمذ عضوم ىفرنجألا لعجو تبعكلا قصلي اره لحا لعجب رمل
 فاطاذا فئاطلا ناكو امينوحسفبو ة لانو ف اسأي نو ميّت ب هال لها ناكو أه سنع ناكو

 موي ناكىتح كال نكان ف اهملتسأف "هل انب ةخمض|وط نم غب يف !ذاذ دهاتسيف فاسابا زبي يباب
 ] >0 مانضالازو كام عم يشرع ”ندارصءٌشد ال وسر اهرسكت غلا

 فو ىج نم احراذ نيرروجج اخي غأرما ولج سان تاسا ناكتلاناهن ا اري رخو

 كلل ياما نيب جطي ناكوروزعز نضع تخلا و ةبعكلا قصلب هلا ل اميايث هيلع "هبعكلا
 . || قح سب نياههرما لي رف سانلا امريتعيل كلل انهابصن امناو مطل ىمسن ناكعضوملا كلذ نا لاقي

 - ”ثماط نما ههرنعونلت نكت لواه لسع نوب نيب اون اكورهزتز نع ىلا عم
 ورقفلا هويىا >كم يلع هلد أل صرٌردا لوسر لخد لاق هلع دلدا ىضر سابع نبا نعو

 ءاج لوقبوهو هتلحام ىلع ىاطن صاصئّنْسس لقام اهنم نص نوتسو ناي الث ةمكلا لوح

 ههجوىلا ساشا مهصاهنماهت هبيضقبى ااهيلاريشيو ًقوهز ناكل طابلا نأ لطابلا نهنزو قبلا
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 ئاثلاورجلا | ١م |

 - اهلك تمعقو ىتح همهجو ىلع عقدا هرب دىلا سأشا الو قريد ىلع عقدا

 سنا اكورونمضرمدوير يطأ و نس تسر وا ليك اب كيم هدداقثو لساسا مكوث اي ناو ري

 دالوا م السايل  ورإر يطفو تل يتتك هلل لراشرواراول ادم كرش امر

 فيالاج رياعشرب نيئان كسك اردا مال ايلعىث_ كن ءاردا كلا وريقو بطلا نجس لب
 هك ليكور م هتبيسفو تلا لب تايدردا .كثنلرربب 6 اكمل /روا تاب لوك الغ سوو

 هس كم يل قروض رف تسب سر صيشدام تنم او لانسولفا سدو عمربن ما نسور
 رلرتب روك ورع. هيو ركل تق ب تسر ىمداود كريب تف قيل اهوني كسور ىر ونه زرع لسبلاو
 وثنلا هرياعم بصل مالا للون لب سرك رو رباعمس مالسلاو ةراصلابلل ثا دد سرك

 ركل او تضنوادم ى ارك ةئاسول اهصربو سديدسس ا تار ان. ىبايابركاوا تير ولون

 .انببوصنمال تاس ات ور كت يطق هي لو وبب 2ك ل فور شت كر ضف ونب لس
 ضأن كيال هجروا هك نيل كذا تاون لب عرلطا تى تريب ش الصرع
 مايفصرلاو بطخا نب وتس ويس اكتبر ارش يراسل ا - اهئاوم حلاو لبي يكسو هب -ايلرك رص حماك

 ىب ىايتيزابا لق ظالبو كوز: تت بج س ورم اهب د قكيضلو نب . اتريد ا ىنع نيلطوملا
 هك انج و امر تكامل رب لوا ن [اسوبوو البسوس كافرا ىو ثز اما ماا

 نأ[ ضلوا يخضع ككل حتواا ناار يل وئنو اوس تفو كرب تس وب يكرم تس
 كريضأونب - كسور نا بسبو نادديسولاو ركب نيمإب ىو د ترص كيريظفو نب ليئدق او لسا - تل ليس
 . هلك فكر رضن بروس ح ةروس ضم ابجنلبا سجد ىلا ىلو مل انش روس لعسر اب

 وجت ه١ - عرفو ف ١ جسر ليصل لسا توك اا يلع ىلع لور عك يظن و
 - ليراول اوم لول سو

 4< رون لك اهب كسرت ْئد ىلكو ساصنلا تسيل ةوهملا تلاقو 09 نو كاب

 تر سس رسب كك كر 212 اشك ص < مانام 22201 ا ظ

 نا بر ًاجسير ناري نينار سيت ارتست و ركور ا كلا - سر وو لطم تاس ني
 وراوريل ابي د يمس بسن اريز نب نارجويك بكار كا رييرم كر يش سار مان سن اطحف ب برعي
 ] . اهتايلوابآولم ساما امتاوب

 سا بسووتوم لير قالا صقس ا .احتاوب عقار سر ى ادور غأردصق رطب لوقا
 (دلسا لفل سأ. كك ن بلايه لو ترو كت اءاركييومو ني داثو زو سنا دبك يرصق
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 ناشلاوربلا |

 تبا لابو داب هتك ا جك اهقذذ ماو تلذو سا هرتعاكث سيث هج صوت نيو جيو تت اسي
 تلا سيئ لالبلا هل تروق اب -احيرو رشم هس مان كن اج بك هورواات باني ذس سولو ارصقتروصروت

 ةظذحلاا ىلا لاق,ن رلسلا ىيلعىبنلا نقوم سس يوو بين تحكي لركؤشيدع
 لول نومأسب كلم فلا نوعبس ناش ىلع لزنيالا قليل نم امو نإرجسو ءايلياو من لل او نم عيرسا

 اور وك دنس مرار توق ب لوب . ابا اذ سعباهيلا نوعجترجكو دو لضحلا باكا
 ىو بكاهتايد لاك ح بيزعةريزرج سرك لو البولي ويمد كارل لا لطم ىر تضج

 | نجرطتال !2ع لشد لص هدا لوس سلاق لاق ىنحدند | ىذريرباجب سس ىو” نم اوخ كمال يلع
 ىنع ند اوم جوار, ةريدع ىلإ نع و ملسماا اهيذ 551 ””ىتح بررعلا ةربزج رك سا صنلا و >وهملا
 لها اوجرخا وز أجل نم >وهيلا جرحا لاق ىناىبمل كتامرخأ ناكمنا منع ءند ل جوبنلا نع

  بررعلا ةربزج نم نار
 ركاخ ايارف طم ارم هيل ترام دس ماابي وس نا - سيرو رشنم ضن كر اصفر

 ىوينجأل لوما و ايرصعتقوإر فوري كب 1-5 بينا رفو . كساس يدل كل ابملرأ و

 مالمو زكا اوانرلعنمركن ا لس رراصص ىد ركع ناو تدابجاؤببا كيكرنم قشم ترطب لب
 ل سراب كس فالس ار دا عن كامدوو ركوب بملف عيبا صقنم ور دسك و درك اذن
 رافلل سبي كس درو كو تذاع ركن اررروطس تسدلص شو لدا كح تسي َ

 للاط ص ثا »و 0 هك ماتا ليج
 احلا هن وسر وا خخ سوم ديرو قبف نيب كررارظاو ثن اميروطب كسرفو ءاهش

 مايبي قوش كر دتاكاينو لي لوو و تمد كيبيك ا لوفر لا ليعبر وبلا ى جب
 ىرحتب تجمل نعاوقتا نينلإ م كلذ نمريذركك سن لا لق سكل زا: تايآري هذ ىلاقتشاوت ||

 (ااسلل يلع دابعلابريصب هالو ءثدا نم ناوضرسو ير هطم جوا وزاد اهيف نب للاخ ساهنالا أهتخ نم
 هدد لوس سلاف كالبق نيءاسم انكرق كك وبرر الذ فس لوسنا ىو توتو كم حس اوك ان
 مكهزوربزتذل يردك و بيلصلا متدابع ٌتنالث مهالسلالا نمو كعنمب مب نك بتلع درا ىلص

 ظ ش ب أ راكلا فأول هوركم نيكريروما كيد دوا لسير اب لس مال ايلع ايدك و ثدى ير عيب -.اًنلو لد كلا

 تلم'لوروشمو حرص ربا س لوما ىد توعد كل اهنوكن ا نما باير اكرزعأ
 - ّكآ2 نيرشتإ كلام ترمغكشاى نير طافو نجوما بلير ءو رسب كينان يسب ىلا
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 نيس ىزوا ستر ىئائشي يدكاوب قافئاريسا كرلوروشم ريل ارواايكريركسح لبان دهؤ ل ناب
 ' .كتكاع ب او كي ش0 ِ ةكوءدارربود ايثوو اهلل اس سوو

 ! شيم ونار نإ لها ىلع جرازعلا رت دقل ةربب ىضن ىذل داما عاف سليم ىب
 لوليك يور جشللا لعريطلا قح هلهاو نإ الان هله الصأتسمالو ما: غيلع ىداولا مومو رز انو درق
 كس نارا تاي ادتباىءتسسب نك وس ظلم مجيد ملا انك وكلعي قحع ساصنلا ىلع
 - لدول زان لكلاب

 هس (اكلرد بإسم بكل ين سيروا لين ابب كس اهنالااهنخ نمو رجت تي -لبثلا
 تك راردنعرو امزوكاررد لياتشل رع رقم اك بيؤوخا حسلينظفلى دور مان لس الب

 هس تيل موت اس ل يلين تساي كفر اب داباكو نو تارؤرف و ليل لا يوب شيسراعا - لو
 , لك ره ل ل اويل | لأول حرصك رن حاسم - لإكسو#

 | دوم صم نزلا بس اججزيوز جبان سلي ر ورز يورط لوا رو بس ينو ريكي ورم
 و ةبونلا جالب ىف نيرهشو متالسقإلا دالب ىفرجهنت يسم كال لينلا سلوطاره [ينرلا ىف سيل سك ني
 ول نم تصرف ان نا ىف سلو ءاوتستالا طخ فا ضروعقلا داليب جو خضم نا ىلا بار ىفرهشتا ةعنرسا

 اهل لوطا نمره لينلا شدتكل ب ممسو رص. حر ثيراعملا ةرتاد ىريوريرف - كأ كأوس لاوثنلا ىلا
 . يانا تمول بكه... هلوط ىنلبعب و نوم لدالا نويرعصملا ههل وي ناكر تواهب نم او مومعملا

 !:ركرليسلابرو نات وطاكاينو تسل يجلب يو لو طاكل يك روكا ساند لحس لي دوابك
 دلنمب يرق ويكردا بنز ساب يروم ال ىوار تيبدكن انس هاهي سلكت
 | هدارز وتس ليزس ع ايكريمرايكوس عاب بييالب رد كباب ويفو ءنس سايد طوس سانزكاع د
 |[ 0305 نتفوليكه..: هلوط هنو رايعلسر وا هايكورفصكيارياشب نس لوط

 < ورود لاو تاهصوصخ رعت برو ري. تسيير فاى دابأو تاهحرصم ليك ايرد
 شرا بأ يرصضو 000 ايان ص انقسم دن اصقن باس ب لو ابرد م 52 بناس

 ىلايذطعس يران:صافف كباس ليس اوك س تسب بيجر وا - سوت ا بتاع ل ب ازيسسم
 .رخل كس ب الهس - 4 امل برلصل 0 حرارطصا كو ةوروا < نوب عش ىدنب بأ سما

 + انليايتغا لكل دن ا صمروا تانج يف لسا ل لويس صم نسر اسركور عت سل ين
 سبب لوئشسزربب كوفلي ردا بسقاسوب عاش ف ىك جرت ليسا لربات صرش كارب
 قير اغلا ةياهف قوف ماتم ةعدس ليلا ف دايز سحا سس وراعم ا ةرئاد سان اهوبيزاف كا كتسعارز
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 باجمد لة سم صو عر نابلبلا تسوتاب _ ىهتنا ىط|رجلا قرخ بدبي انا بح لينلا مغرب لو
 ر اسزم و (رملا تديضناد] ظيقلا مايا ىف ىطلل هايم نع هب ىنغتسيو يلع خريزي قس اهل هدا هل عجب ليل ارصم

 - -امرلإ- اهنا صقنتنيميزبلل نم نوكيام نشا ىف ليثلا نهج اهنال
 ف لكددل ديار اهن“لا ليسرصم لين نا لاقامن | ىنع دثد ا ىو ص اعلا نب رت ننس ذو

 سفن لك ىلاعت هند |ماعصم لين ىو نا ىلأعذ 5 داما ذاق - هلدلذو هلنم نا برغملاو قرشملا نيب

 "صنع ىلا عجرنأ دام لاك رقزإرم |!ىتياهب لينلا غلبا ذاناثويعضٍجلا هلشإجغو مئاهٌلم نا

 وك ةرايكىدوؤب ها طق شدمبىل ينط س لش ررو - هتاليز مايل قت ضرجلا دايم عيب كلنلو
 ماحب نري لوني او تافإ كرصم لاردا سكن باديس بليل اس لجتدا بس لوب رش
 رثعش او ير فافنر شاوي صاعلا نورا صم حسان لاساكطحقو ىبابت هيا كرصم لبا لاس

 اومن رف سلبا وؤبر ا سقافنا لامر اابك ع رصم للون اهلا لتكبس ثدياور
 ليكن إس وطاحت اس اركاروا كسكس يكسر ىنب صاعلان يدريك نيس صم لباوت ل[ ين
 . لين اينفط يلدا جس قران ازي سل ارامرما ل سيلا هنط لاس ل لب

 ةيلر/ل سكس نا ور يلاوكيدلاد ككلتل ىراونك# اوك ريان لاب لنواب جسيرتيرطد
 ستين سل ورم لكل شك( رد كيك سس سس ساب ورجروا تيار زول ساجر وا ل
 - تست اجأب ااببسو ا ىف ايفط سلك ور وربك سا تضر زيرو ا تار كل يكس ادلب

 جاي هلبق ناكام ةدهب السإلا ناو السلا ىف نوكنالأزه نا ايار فسر نكرش اى ضاعلا نورت
 هل لولو اكل طوب: ب لخ لينتس ار وردا كي زا ئيع نيا ئر ضو ارو بيبا هاريك وز وا

  هكيوعباب سام ل قسد كلاس

 أ .ىووكدوتطا ينصر ع ترطح الط كا صق راسون جو تبدع غض اعلا يور
 اذإ يذلا لخادىفاهقلافنقاطب كلا ٌثشعب ذو هلق ام ”دهيرجالساالا نا ٌتدبصأ لق ريتال بتنكت
  «باتكلاذاو اذهىلأتكك اناا ذا

 ناف لعب ايا رصم لين ىلا نينمؤملاريما باطنلل نيرعدندا لسبع نم. مديلازجلا ءذدا مس
 يرعب نا سأهقلا لخاولا كدلا لأسنف كيري اهقلا لجاولا ناكناورجخجالف كإبق نمىرجب تنك

 3اس ارد ليلو يأ سب ل صدي اطل ز ل ددشلا ىنيب اعلا نورت انجب
 .ي/ن اسافر ساروااودنلب كولر ف[ تيردق ل ل امنا تار ىلا كيس ليي تاياود

 ملا

 سس
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 0 هم م - 0
 انبات البس ارب نب اطم كسر وتس نب ل يكس يرو ترعب كيسا .قدساكل نعناع 42

 سلب ترانا لبنا كر ليس اير ورب كم لاو ةزلصل ايداع يدل كس سبا نةبنتك 5
 1و قودنص كايا تيه ىلا الاكل سا سس ندا كس يل اعتلال مااملاو ةزلصلا_ لع وموتى
 قرار نمور شكو اباد داب[ يا نفاد تربو كمال او ةزصاا يل نعمك ةك ل ئادذتيب
 5 سرداب صا جر د.نيلحما ةريشسل ىف ازك

 ءيلع نا جرف كبب و رد امعس ثند عا اك لولود تو لس لب جم ثيدص

 نانطأب نارقو ن ل هاظ ناوهن ( زنا ةلس لصا نمئىادأاهلصا نم جرختماهنا تعب سا ىأ سمقالسلا

 و ليشلاف نارهاظلا ماو نمل ف ناره نانطأبلا نارهنلا اما لادم اهن الا ةةهام لّياربجاي ثقف
 نيج ن اديسو تارغلاو لينلا هو تنحل نثرس اهن لعب سااهلصا نم جر ضيا ىو .تافلا

 و ليك بك بنس ليتل جبر وا مشير تر لص هسا فو ليل سس سيئ ب لطم راك يدع نا
 كس تنورروط اموال رد نارا يابس لطماكس ا ايس نكي ةيسسي ىلا تلف
 الو ناو لتس هايل وب بل طم ري هربا اكتنبرفيلو ل يصف رن طأرسا سرا بست
 يوم واشاي بي ارواو هيجي يمال لبس وكن ك ئه ييمر تس تام
 8 بسس تاج لع لس لاو تاروو تاليف مش ان كاش لس انك تلو

 نكد نمءام لزنيالا موب نمام ثبب لح ىف ءاج لاق و كسر 0/0« لم ١ جرمييدبلط ترريسم

 ةلحاو لكن رش مي هيف جوف نينسلا ضعب ىف نم تالا نا ىف | رصمو مضعبلاق تإرغل اف
 ثددحألو :يهاولا ثيداججلا ىف ىزنربجل نبا لكذ ثمي لحما الهو ةنجلا نار نا لا ةيؤريعبلا لثم
 نرم ءفرف ليثربج ىلاعت هدا لسرعا جوجأمو جوجني جوخ نآحا ذا سبح نبا ىلع فوثوم

 .ءأوملا)ا يبفامب مهلسلا ىيلع ىدبوم توبإتو ماقملاور جلو ءمللعلاو نزْفلا /ئاهنالا ءنه نصرإلا
 نبل نمو نمار يغرم نمرماهن | نعي را اهلصا نم رزه تنملا ةنس نا ىاربطلا ىؤسو

 لسعلا سن نا سابا بعكن عو - ىفصم لسع نمو نيب سأشلا لل ره رمو كعطرتغتي ل

 هيجل رجبلا هل لاقي ىذلا معلمارحبلا ىف ليذلا حب لوخدالول مهبضعب لوق كل نل لليد ليلا

 رهنبللارمتو هتوالح ةرشل هب رش ىلعرحا ند السن ح ىلع طلتخيو لزلا رج ىلا لصي نالبق

  ىنزن١ ناخيسرجلو لاو تإغلار فرخ ا ركو نآوج

 و
]5 
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 | رفولو طي طساو - جيسروكن لضرضنيفلا مس ايد سماوحيرح نيزذلا ىلوترلا تيا طساو
 ' كار نيطص كنواوور صير يكب احنا يلوا تت عاجسا . عم نار شنومشم كايد ع
 ' سب ترصنمطساو . ل تفكاتساو حا ساو اعرف مس. ضب ل وقطر واس حرف د١ لصافاكاس اح
 ظ .ىنيصن زيكو ب لس

 ' ضتكاوب غباف تس لسرعشتسوا كوش سرعت قاعلاو حاجي ناك طساو
 0 م

 ايف سكوس .ىتاىبا اورو بك ارش ير واصملا وب برق كايرو لهو هلابكردا
 ظ .- رف مءبكورصلاوا حف مءىتسز اوما رف م١ يك لس رن م ترو ادعي

 ظ .اهجرطساو مانامش ساب
 تك برع ن بكاس سي هو بوووم يب تلصت برجس ل بقس_ريت للعم اوم
 ىل يداص عمو ةلجد طاش ىحمويان ذيب ايرقدوتما ىاو قلع سا كي عاجل
 نبأ ةنيدم لدقل لولا لآقخ ردت اس كملت ىف مساو ىعساب و اصف سف لعل جوان ذإ

 :للذ باغ ىنح ةلجد ىف..تررف محق تلم ثالث كل ذر زك لا نوعبس نلطاهفٌنكَقيل نبه
 ىف نص كىب حا صفرس رف ىلع لجروبانااذاذ عضوملا كلذىلا ءامضقلا كاس يلب اق نم ناكاملف
 ءاملاؤ ىسرؤرمغلا مه >رعل ىصل ل قتسيام اهلو نم لتقيم >اذو لاقا”لاقو ىل هلا ةرملا
 5 ميجلا ف توق ايركذ از [أهذ لق[ م و طساو اهنا نوري "اكو لاق باغ ىتح

 | نيالو ةةيتاكم داوي ل ناضا فلا نوثالثو ةتالث أ كب سبع ىف ىوحأ ليقو 3
 -اًقلازيرشعو ع اولي اًريَص هل هزم ئصحل و

 ىوأسملا ن يكن تاما لاقف بضغذ جوس ىققثلا باهولا سبح لنعىغقثلا جال كو
 0 9 هنا لوس مغ هدد!" اهلا سبل عام نع د برض نم لوا نا نوماعت امدا

 تدانذ لنهلاب تيبس نيبلسملا نم لما ناو لماحملا نَا نم لواو متالسالا ىف تباحصلا سب
 لسا و هرد فلا تالا عبس ىفناو كيثل كيبل لوقي لع كل ذب لضت اذ ناجاجج اب
 و نات لم اهنمو ىضإرإلا كلتتتفاو . سنسل او لنهلا متنا تح جارفالا ىلع مساق نب. ل
 تون ايركذانكاهيلا نسحاو ألا دقنتسا



 قاثلاوزلا 0 ل

 اكبيرع بروم - سيروا سيرييش وقنا دازلادبخ نانا وتد تبيبآ رمح,
 نمو يسن ح لاير ات رضاوج تطل نار كس عبر شا تبيبل هس بريمو سمان
 نمل تيمس مهنم َنَم اين نخ برعلا تقرطت ساده. نب لان بس قو لين نيا اب كص خلو رك
 . | كاب تيمسض ضرهلا نممأ ىهر نميلا ىلا نيون تمأتلاو هلت يف ةكيجاورثكىسانلا نإ لافيو
 . . لي دالب كن كو ريكو كرم - نارع توضح .اونص اهكم» < نارلبل عم ىفانك

 عزب اب بعين لاهم دو نبى جات نباطمل وا نوه قعر طن تهسنث وطني
 لونك اع - بس لاوس لا كفي ط مروا ةيناظو نيا لثم ةيناهءأرهاو نامل ج ىلاقي ل ام
 مانت ايلا دي شنرعم فلالا وجال . سس وع امو هش ب بلا تعلا كويك بس طلي شت ىلا
 - الغ هيك ع برع ضجة باور قريرشت كتيررو تلق ط ويلا  حتعرضوعلاو ضوعلا عجب

 - نمل ق٠ ذا مايو حي و لحرلا نأ لوتس هس سقي طريروا -ءأيلا دي دشنت ف امج لاقي
 در طيب او سكرتكلاو س ىنولا نمبل اياك( ن وكت واين للا تألم لذ ءاييشا مة عب سا لص ارى كم

 آ بيلا

 . لس نايررخ افمس تسب كس نيذخ اك ابج حاس فيظ د تيفيز وكسر
 > فاسدا جرب كه انوا ناجي >ايكمكتم | ُنددو اهب بكا كرد وت امن اهب واو ص يدل ام
 ' - تيا أوو كسك اوف م كككآم و ذر ركل نو نّه دهم كيلع لد درع بكا سوا

 نبابرجماناك شب نا - بس ماناكم لبيع ى بارون اطحت هس لب عر بيتك ضع
 انك بناس أ صو لت ال وا امال لم وب - < ناطم

 سلاف لاق لإ كن يركن ككسمو ىلا سوبرا" س نيو ب صلوا بروي هك ذر
 يلعدّللا ىن دوه نال نمعا هل ليق ظه برجبو ناطيقتزين يت بمرعلاب كك نمل وا شم شيب

 - ىتنا ديفمل وزب اًنِم نمل ومو ىولل و نأ نامل لاق مثالسلا

 تروررو/ل اونا صج مانا كس ارتي لابي بى تدوس لوب اشو اب نترك رب اك
 َ ظ - سر زادوا

 سف يبعم ا: لص اكسب - بس ناطحت ب بري نب بم باسم اشد! اليو كبلل
 فراخ رباك باننبساحصا سمر ترو راسا لس ني( لول لتمر ل اس مسد مس فس سا

 ] - سس كت سموك كن لون اكئزلاع



 ناثلاو مه «ثاامملا ً

 هو نم لواو هدو عاين ناك بس تاريج م . |. نم بول الامل لول 0 ل

  نملا كولم

 - بجشل كبس كل نالهك مث
 انسخ يداع ناكد -ابس نبوي كلامولا م

 / ٠ - نالمك نب ليز ن؛ بلاغ نب ساسج

 أبس نب بتال نب ىقيص نب سفي ىفا نب كلام ن.ثيراخل

 - ظاظلم نب دالش نب لمئارلا

 - سائملا وذ وهو نّشارلا نب ةهربا

 ٠ - ةهربا نب سفيرف ١
 - ساع ذالاودوهو - كهربا نيرمعلا

 نش ارلا نب غرس ليبحرش ناداه سهلا
 ةتاتق سيقلب نا اوكذ لوالا بن
 تدلوام لمي تبان اهقاو ةيشحىم | تناكل يت داهدهلا تند,سقلب

 .[كذ لهنهلا ساومالسلا ىلع ناعلس عم اه ماو تيدر ظ رم خاهلو اًسيقلب

  نإرقلا ىف هللا

 سو وم سس يل سلا يي تسلا 2+ سلو نم سل ع سياج

3 1 2 

 هيث لو

 .قيعف 5 دك يروا 00 نا حش
 , كلملا داع مث ننس نيررشعو اثاالث السلا ميلع نابلس نمعلا كزم م

 ريع ىلا ناويس
 - يضحي نيرعنب متلارشان مث
 - ةهربا نيسقي فا نيرهش مث
 ييسر م

 بنتن بركيلك 1

 ا

 مىنلام نعد !لاقيو ا 3 ام لعذي 3 ٍ

 ادق



 ئلاثلاوزجلا . ها

 | ظ اا لاق اال
 و زاجحلا ىلا نملا نمرت سلا كاملاوهو بركيك نب نانح نب عبن' ُ ما

 ] ىعم ناكنم ىعنخ ةربصكلا مده دإءاو بدرح ج ينوزخلو سوالا عم هل تناك ظ

 وسو ثي قبلا نما ىلع ىنمز ىف تبلغو ىلاعلاو بصقلااهاسكت زهير ابحا نم

0 

 - زانذ دعب نملا كلم حبت نثر ١ مر

 نشررف نب نعبلو / مس

  لثرت نبتعبل ون:جابصلا نب ةهرا مث |

 نافيث ىذنبمت مث ١ رم

 كولللءانبإ نم ثالعجلاب ىرغذ كلملا تيب لها نم نكب لو رانش هذ مث | مو
 فسوب ساونوذ لنعت هتدع سىفالداع ناكشلل ذ عموطاوللاو نمل اي قسفلاوهظاو

 ظ - مب قسفي نا نم اًنوخكوللل ءازبانم ناكوأ 0
 ىه و بركيلك نب ناسح نب يغصالا حبت نب ةعسز نب سولو فشسوب م | مم

 نسل ام كلمنا ماشلاب مهايا ىقي كو دو لضالا باوص١ ةصق بحاص

 ملا ةرقولا تا رمانلا دوضاالا باضا لت ىلاهت زد ا لاذ نارقلا قفركذ دولضجلا باص“أل كل

 لمسح انيبنو ىليع نيب ةزئفلا يف اوناكمنااولاق - نير زيزعلا هاب | وسد أولا
 لاح انركذ لو الكم جبه نلا جرم ىف ىدرعسملا لازاك_نميلاب نإرجن ا ةنير دم مالسلاو ةولصلا هيلع

 موق نا ساوف اذ خلبف دي ةوهبلا نيد ىلع ناكر ساون ىذ نم ىف اونايو - باكا انه نمرخأ لصف ىف ناخب
 امرا وترا شرلم داع ل دينل قتحار بأ اسف مالسلا ىيلع حيسملا نيدو عن جت

  مانلا ف نت اور نمو كرت عيت نمل
 اب لاقف لاقل ياوطنا جنو ادلا عم تينا تباقر يا تعبت اهافط وعم ماها

 ةين| ىصنلا ىأر ىلع "نب حم اوفاكو سسانلا ىف اهاقل اف سسانلا ةره ندب سان الف كني د ىلع ضما ىنما
 اننا تداراو لا تعيزجلسانلا ىف ةوقلاو لفطلا اهنم يأمن ا تاايإ ىلا ضعب ىفو ثيياثتلا باحصا
 ا تسيلو نقي لحابز اذ سانلا ىلخ دا ىمااي سانلا نملفطلا امك دانف نياودملا عبتت

 عس ولا ىف يل نينلا لات ني لول ميك اذ لخ دو
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 . ناثلاوزجلا |

  "دهنص ١ نا.طاي سا 2

 . سرأف كام ذانق كلم ىف كلذ ناكو - موسكيولا مرثنالا اوربا 0

 م لا لقطر ربما كسب لسياره رجب انت ساو

 ريلآ تسب الع يد بذع نيج مم لاثاطسا سا ري آر را
 هر نيحساون ىنل سأنلاتلاقو

 200 مشات قير تاح لآررنا ١ مشق ماب سس شلات فك
 اكاينلا شعبا د برقا ناكمنجل ةشبدمل كالم ىث اولا ىلا صيت هل بتركك رج: سو صب ىلا لبر ىضف
 يف اكساعلا نم انوش سفن ق ىغو ةليوط بروح سعب سا اونو درزهاز ةححاىب طابرسا مهيلعو ةشبلل

 لتقف موسكبوملا مونالا ةهرت | هيلع بثو مث ةنس نيرشع نملا طاي سا كلف كم ؟ جبه نلا جسوم
  نملا كلمو

 ليفلابحاصوهو شلل تلزم ةهح ١ نع ملا ىلع ائان خالبملا نمسداسلا نرنقلا ىف ةفربا ناك حلس
 || -تشقو زلل ليفلا باص اب كبس لعف فيك, ملا هذدا لاق نقلا ىفركذ هلو هندا تيب ةدهد لسا ىلا
 ابيل بررعلا "جب ثرصي نا دارو ةياف ىلا هزو سيلقلا اهامم ءاعنصب.ةسيدكى بف هدا تيب لسحسنا
 و هربا بضخن اه ث لحاو هوا ل اقتمرعمس امل برعلا نم_رصخش ايل ىساصنلا نم شرعا ناكو

 هه .اسيزفق نملا عاولم نم شو دملبأت نم لوا نايف هداه برعلا ضخ ًايبجف هللا ةسك مده ليف

 ”بعكلا ةدهال تجلب 00 حرقا سل مملأقو لير نيععمم ىلاءأج تح

 هربا نم_ئنكوبف لدا ثيب| لهر لقنالو يرحب. ال مداو بلطملا سس لاقف

 اقنلا مطبوهو شلرف ليس انه كاملا اهيا مل ليقف -لوسر عم هربا ىلا بهذ بلطلا سبع مث

 نحل » ن حلاو دعم سل جيوب .مد نع: ل زو .مركاو لجل هربا جرس لق لابيل سر ىف لس وحولاو لهسلاب
 لق ةهرإمل لاق ٌميلعاه فكلما ]اج ساه نخا ىلريعب شام للملا نلع در,نا ىتجاح بلطللا سبع لاقت

 كابا نب دوك دوهاّنرب كزتنو :هراعبلا ف ىنلكا | تطكنيح كينش لهز م كنب منيح تبا

 ناكامتهر ا لاق نمسا تدبلا ناو ليلا ٌتسأنا فا باطلا عمل لأقن مرهل تمِجلَق

 مهيد لاببلل فعسولا ةكم نم يرحل اب ههرتاو بذل معرب خذ قيدرق ىلا بلطملا سبع مجرف نمت



 ئاشلاورجلا .|)مه

 كغم يبه نلا جمد كلم نالعتلا ةفطقلو لنما مب ثيراعلا قرما دو .كنع ا جنويبعلا ناسملا عجم
 ] . التم! جكعنالا لصور يولد ١ جيف يسزالا ثكم ساججاو

 لاقف ليلا «لدا قطناو انج ميزخو ريعبلا لرمي كلر, باطلا سبع أرسال مظعلا ليلا نا ىوثسد
 اهلذ مت صو ليفلا نطنم ”صق تصب لع دلراو ااه بلطملا سبع ايكلوهظ ىف ىلا ننلا ىلع مالسلا
 الخ ليو سس نور ضيلا جماصم كريفر هرخلل لوا ىلا ليغلا لصوو كم ىلا باهنلا ىف هربا عش
 ُقسُي نا هر هاو لرسم ماقف ماشا هج ىلا هجروا وف موقيالف نطب نم ىف بيلالكلا

 تم أع اجى ا ليبب ايالاريطلا مولع ردا لسرعاو د ىلع تبث وقس ريت بق نييونلل ليلا
 >ي/( الحا مهنم بيصي“كص جم اوس سملا لشم ساحب ١ تش الربط لك عم فيطاطنلل لاشمارحبلا نم
 وكلها ىتحسب لاذأمو -عرخيوج ةهير) باصا و هكا كاهذ قرطلا اول ضو نيب ساها جزغ كلها
 تمطقسو لهم لك نوطق استي كس اصورحبلا ىف مهاقلاذ الايس هدا لسيما مثل هباصا هلك يبل
 ”لقل نم تطقساملك لا ةلغامل طقست مرعم باو جور فن عم كل نك أ عنص ىلا لصور هو ءاضعا
 رص عرضا قحتاماهئاطلا مملتم هوه ءاعيصمراوم لذ ىتحام دواىهت ثكاؤرم -نماهتعبتا

 - كملق نع

 مهبل ى)اوكله لق هرج ونربكلا امر ظني كم ىلإ عوقلا خا ظبتسا امل بلطلا لبع بكم م
 طب ملكى اقرنككي اوما وعجنب اجر موقلا كالا >كم لها لعا مثءاضيبو د غص نمداشلام لاتحاذ
 لزن نمل وااون اكىففثلا ةرعسمأباو بلطملا ربع نافعوابا نا'"نافح نب ناعانغ بيسو ىزولل نبا[
 مهزاكاو شرق ىنخا وذ اك شيرق نعاتونذ >واربثكاثيشس بد او ناهربا لاوما نمو نخاذ لب دل ين
 سن اس به ليو ”هواركسع نم لبس نم يلب نمو -نع ندا ىكرسنام'عسن سو نافع تامامل أيام

 لا ناوطتسسي ني لعقم نميع ا >كم هشاسو ليفلا لئاقتكر دا اهذع دندا ىضرم شاع نحف زك اف ليفلا
 نولعب :كمماون كت ىشيك ا ركسعلا هيض نم ض جب وءءأغسحو شيجلا نم ىلالف >ىمب ماقأ يأ ضبا اذ

 و ماعلا كل ذ برععلا ضراب ٌىردلو بصح تب كام لوا نا ناس ١ نازركذو تكم لهل نوعربو

 بترك اكتكم لها ضعب لأقو مأعلا ثلا ذ نم لظندللو لمرتلل جشلا رب يم نماهب ىّوسام لوادن١
 ريطلا لسن نم اهنا لاقي نامزلا كلذ تّيمرمل كم ماج مالا ماحكم تناك ام لوا منا يرانا
 ( ىف سزالل كم ساخا ىفا زك. لج نموحرلا نم تجرخ نيحليفلا باك ١ تمم سىقلا

 ] ظ ظ 9م نصا

 زارسزلا شيئشوه اما ليبابالا لسن نممنا لبق ىزلا نالوأبتشا ذه لاقي نأ نكعد
1 



 ناثلاوبلا ظ سو

 ةيبلكلا ةريسلا ىلا ذك -ساغلا م لعشششعىزلا ماهل لسن نم مرملا مايفلاكو موملا نم ميه|ربا بابب نكي
 -ال) ص ا5

 :و شسلرف تّرع ايشبح ةهربا ناكو ةشبمل نمن اكو هشيجو «موقو ليغلا بحاص كلهاملو

 مودع تنم هافكو منح لت دّزد ا ناو مرعم ىلا للا نال هلا لهااولاذد .عاكرسانلا منباه
 حنس ان نم مم» فنس نم محملا لوا ليفلا ةصق تاكو - لق هلاتقب برعلارئاسل نكي مىذلا|

 مىببلا كلذ ةليل فباناعلا جعشتسا منا خيام ىو يفو "هما رج ضوتلا فانك نينرفلا ىذ
 1 - ع كل نلاوعزفف ,هنم اهبازنذا نم عيت حام هرلا ةحل اك موجنلا ىلا ظن مندل
 "الوسللو لاق سابع نبا نعت هيد ليفلا هأع ريض ايماني تاكو نا رعا مث 7

 لوقو مويلاو ليغلا مو”كليفلا ماعرل ونا ظوفحل رج نب ظفالللاق ليقلا موي تتلع هند الص |
 هطلال ات زد ثمعب ىلا موملا ىف ليفلا مأع لل و نآبح نبا قرم أت ىفد تنثولا لطم ىنعمب س [بغس نبا
 ليو موب نيستو ”سخب ليش و موب نيس ليبقلا سبل لو ليقو ليفلا باع ا ىلعييذ ليسبابالا

 ليقو“نس نيثالثب ليقو ةنس نيرشع» ثالثب ليقو نينسوشعب ليقورهشب ليق ومو نيعب ساب
 ظ - ”نس نيعبسب ليفو ةنسزيعبراب

 مثاكسلا يلعن بهاوملا ىفد .نيققتحملا نم يريغوركنيإ+لاق ليلا مأع ىف سلو .ن ١ ىلع يهججلو

 و متشعبواةوهظل ةم لقمو منيب ةثطون تاكل يفلا ”صق نال ( مايابارعب ىار ليفلا دعب دلو
 "”|لوسراه لل و ىقلا ةنسلا ىف تمعقوأهق !ىهسذا تاصآش ىلا نم اهينا ظيغو ىواضيبلا ىضاقلا لآقو
 .مومالاع ني نيب م لقي نا ىلا عن هد قدأع ىب ترجي نا ىدهلا ىف يقلا نبا لاقو.أتبلع هيدا ىلص
 .ليفلا صف اهم نمت يلع هدا لص ىثعبم ”صق كال ذ نهلاهل لخ ملاك ن وكلت امم ةهظعلا

 هيله ىف ةهاظنلل ساعشدالا و.ةثط اوتملا سابنجلا ىف ناكل ليفلا ةصقب, نارقلا نطلب مولو
 ةنسزم م. وب>و ثبن كف نوني أون اهف اج لون برعلا تءاكاموأهترجتنل كارب وةنج مالسنالاو
 ناينبب تخير مثراحفلا ماعب تخرتا مث ليلا ماعب يرن اهريغو ”كببررعلاو لثيلرق لزتلف ليغلا
 . لوكأم غصعك# ل ع ليج نم را بحيرح هموت لب بربط مثيلع لسرماو نرقلا ىف 5. ةابعكلا
 لاقو مزح اب اهحامتججا ىفرييطلا تدهش ةيبكلا ةمزحلا ىنحو لاي عمميتفرشتنم تاعاجج ليببأبا ىنعمو
 اهنول ىف ليقناهلاكش اور يطلا >غص ىف ع ضن تر لواهل صحاو”للي دابع شم لييبا ةريبعولا
 و بالكلا نك أكتفكاوربطلا ميطارخك ميطارخاول ءارضخ ليوا >وس لييقو راضيب تناكالا
 ىه ليجسلا ليو نيط نمل يور ختم نيطىا ليج قمر عا لا سرك جبور تناكلش

 * دا ةلن



 ناثلازا 7
 .ةلسزدشع | ذاع ةدهرب ١ نب موسكي ىنبا نمل ا كلم ةهربا تروم لعلب م ]

 نم يما تناكو نملا لهارتاس ىلع واذا تلتشاف ةهرب ١ نب قورسم َ

  نينس ثالث” كلم 5دم تناكف - ماوعا تل الث لعب لتعن نيىد لا

 - نزيىذ نب فيس نب بركىلعموا نزي,ىذ نفس ُ

 - ةليسرافلا ىف لكتسكتس

 يضل أهي هزاوثو برعلا ىفاه ما ةممهشل اجل اباهيم سوريطلا لآس سا! ىف كاشلل لاجالم

 . | قي شيجشل اله نا نولوقيو كلذ نوركتي نثسونتلاو اب سوا لها ضعبو ةهّنسلاو نإرقلا ب
 .ل| ضعب به نب لوو الم ام ج ثيم اعملا ١ ءادىلآف نإرقلا فلاي لهو مذ عقاولا ءايولاب ناك

 لم ضوعبلا وا نوعاطلا هيلا تاماشلا ةوخو :رثرج) تايزكيلا نع لسا بخ هومطلا كله نار معلا ءاربع
 - ىغتنأ ىلخحلل تابوركبموا "ةثيبنلل تايم مدل

 ميرة اهقالو ينس ًهوكلم اون اكو نمل ىلع هكلمو ند ا جلا ةيالو تبّرنا نرسم لتقب مط

 - قؤلسم م موسكب مث مث تهرربا م طايرسإ مهرلوا عي رسا مركولام ناكو - - سبب تالدخ كلذ يف

 تيكا جون هب اورغظ ملعفام' ةشبح ار ساؤوذ لعئامل نري ىد نب,ثييس نا ىربطلاركذ

 نب ب كى دعم ىنبا فلخو تام ةرنع نينس مآ او سوف "هشبل ىلع ث وغلا بلطل نادرشنولا
 ةهوبا نب ق سم ولت اق واوبه ٍنذ نملا ىلا اًيحب برك لعم عم ىرسكث عبد نى ذ نب فيس

 و ثنعا جبه نا لم عجبار ةرغو ىعسلا ةياورانه . ظزانمريغب نملا بركى لعم كلمو هولتقف

 آما جافعلالا ضورلا

 نهلاشالمو ىودكش يجج اج ىلا وه لب ىرسكلنع نزييىذ نفيس توم مرع قبفحتلاو
 نب ئيس ىقل بلطملا دبعن ا هبذو !اشم؟ جىربطلا خس انو -ةلعا جيف سزالل ”كم سابخا فاك
 ركتسو» 96 تمدايالا نبطي ربو باطل ديا |مناو مككمربلا عجرم ام دعب نزيىذ
 - ىلاعت ندا ءاش نإ كل ذ سي فيطللاربخ ا اذه

 -تداطب لاجرلتن نينس عبرما نمل الع فيس نب بركى دعموا نىذ نبنيس كلم ناكو

 (| تم ساو تئاوطلا كلولم لاثم ىلع مر لا ةيحان لكلها ٌلقناسا لب دعب حا تا لو شبل نم
 - مالسالا ةروح ىف تلخرذ مالساالارهظ ىتح نجلا ىلع سرفلا ةرطيس

 و ةشبحلاب نزيى رب فيس ىفظامللات سابح نبا نعرلاص ىبإ نعىبكلا ىؤم هرزْئاذ
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 ناشلاوزجلا للا

 حرر ىنهتلاهُو اعشو اهذ ارشاو برعلا جوفو نانا !مملع درا ىلصىجنلا سوم لعب كلذو ٌنهلا كَم

 سمشدبع نب ّيّيماو مشاه نب بلطملا لبع مشو شلش لقو دات اذ موق ساثب ىرلطو سالب نم نأك امرك نلثو

 نا لعد لاقي هلرصق ىف وهو ءاعنصب كون اذ كم لها نم لْيدَرف ةوججو نم س ان: ىف لسا نب للوخو
 منيه نعو سي لي نيب قيسو منش ىلا فرغم نم كسلا ضيمووربنعلاب خمضتم كلللا 0 1

  كولملا ءانباو كوللل ةءاسي

 : كا ىلذل ىدي نيتي نم تنكا ثا هل لاقفمالكلا ف نقأتسلا بلطلا لبعاندف .

 و دّندا ءحلها م11 ورا برشا دوست ا سجينا هيكل ذآ لغف

 لاة؟انذخا نا لاق مثاه نب نلطلا سبعانا لاقملكتلاأهبا تناا ميد لاق .”ةثنهتلا دنؤرمهن ١

 كب ولم ولهم ًخانتسم كروان والاهاو ايحرتلاقف موقلا ىلعو ىيلع لبق ثان دافريعن
 ميكا قاس لا لا تتاح اوضفلا لاذ ث”كوجاطع ىعي
 ءاماركا

 اًلياعتمملا نمناكو نزؤىذ نب فيس لأت مهسل الخلا وأن دان بلطلا ليحىلا لس م

 قكلوهل بغي ١ أ + نوكي كريخول اما ىفعسنم كلا ضوفمىفا بلطلا نصاب فحصلا) امضعبب

 ميش خلابدندأ نأف ديف هثدا تذأي تح يررطم ك نع نكيلو مّعلط كتله لطاف ندعم كت دجو

 اربخانريغ نود «انجتح او ان سفنال انزتخا ىزلا نوزخلا للعلا: نونكلا باتكلا ىف لجأ ىفا ها
 كال ايا .ّضاخ كلو ةذ ككطهزلو :ماع سانلل ”ليضفو ات ايحلل ثوش ىيذاهظع) طخ وعيصب
 ل ضن سي رمز للا ورولا لها ندا كادذوه ارو رس كلثم

 نم ايقلا موي ىلا :ةماعزلا مب لو تماما دل تاداكتمالع ىب لع سوت ماهنب للواذان لاق
 || دماظعإ و كلل ةبيماولو موق ناو هلسعبب أ ا هربا تيتا لدل نعللا تيدبا بلطلا سبع دل لاق

 ىل حضوا لقف حاصفاب ىلب نأ اتلللا ىذر ناذار رس هياا دز! اصَلابا ةرسأس نم تلال كل الجارو

 - قاصي "لا صعب

 و وا ترة مث هيفقك كب ليغ نامل هين ناوي ىزال هنيسانم لات

 ااا تعملوا كف كسل": * 0 ..[ءاصنااّنم هل لعاجو اماهج هنعأب سب

 نع سانا مم بوخيد ادع مم نيدنأيلل م,زعي (نمجلا نم مافن ني سملأماصنا لبا

 لصف لوقت نارينلا لوجو ناثوالارسكبو ناطيشلارخ سو كتتزلا لبعي ضرخالا ارك يي

 - هلظمسوركلملا | نعوزدو هل عفيو ف معمل ايرفأي ل نع لكحو |
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 ئاثلاورجلا رم

 | نمسح لهف كبمكتلعو كر لص رن كم عفرما كالا هل لاقف ًدجاس باطلا سبع هلق
 ىموق اكن م ةيركثجو زف ًقيزت ممر عوابججم ىب ٌثنكو نى ناكك اللامي من لاق ؟ انيشاؤما
 انا هتاف كو ماو كونا تام هش تدي الطب, تراحخب ةرههز نب تءانم لسبع نن بهو تند ينمأ

 - نمالع نم تيركذ ام لكميذو قماش. يفتك عب كلو
 ريغ ىلإ باطلا نبع اي كنا بصنلا ىلعتامالعلا» بجعل ىذ تيبلاو كاملا هل لأق

 نلوءلرعا هل مزأف ةوهلا نم يبلع سوحاو كنباب ظفتحاف ثتاقاملٌث لفى نلا ناو بزكلا

 نم | تسل ىناذ كعم نب نللا طهرلا الهه ندد كل ٌثركذأم يطال يبس يلع مل هذا لعبت
 نول اف مهم ابحلل كل نوبصنبو لياوغلا كل نوفتبيف نتسايرلاكل نوكتانا نمةساؤنلا مغلخ ثنا
 1 د مهوامباوا

 ىانمتكلمراد بس ريصا ىتح ىلجرسو ىليخب ثول هثعبم لق احم توما ناالولو
 للاالولو كريو عضومو عصن لهاو ةرما ماكرخس ١ براي نائباسلالعلاد طانلا بانكلا ىف لجا

 هنسثن ألح ىلع تسلك وهبعكب رعلا نانسأ ٌتاطوال تاهاعلا نمييلعر نحاو تاذأل هيث

 كدي رط نشل فريد ثراص قل وززكت
 به ذلاطرا ةشعو ءامارشعو سبعا ةرشعو لبالا نم اب ليد رق سذو نم لج لكل رفا م

 نوكيايو هربؤب ىنتيإلاق مث كلذ تاحضا ةرشعب بلطللا سل هاواربنع ةولم لسركو شف لاطرا زرع
 - ىقسنالارك ذلك  لومل لوجن نا لب نم نزيىذ نبفديس تايف لولل لس أ سس سنعاكرها نم

 ودافن ىلا نأف كاملا ءاطع ليزجب كتم لجرس ىنطبذب اكس انلا اهب لوقي بلطملا سبع نآكو

 سولو نُمعَتَس لوقي ؟ كلاذام ول لقا داف خو ةركؤو ءفوش ىقعلو ىلى قبب أب ئطبغيل نكل
 ظ 0 ”ماولكاملعو |«لداو انه . كا نيح

 انلا متلعرقلو  ىلآعت»للا لاق كيدرجوم م كرك أر قر اكتسبس ترلريشل مد
 كرب يوزن يوودي . هسصمانال يش دتفرب نييلرع تنل تدب ايلا تدبسلا ف يتماونتعا ||

 ارلا ئقصإلا 2 ةداو زن ل ئىراصئر وا معمل لي مالابسا عرط بعسل مر سلا
 ير

 سب امن عرونمم ار[ يروا انريكي 2 نانور س | شرف دوي ٍ التبسي .جسرظتو
 5 اني نعل و ر ل 2ك سد ابج فرص

 ثلا تدسسو جارتسا اًثدبس تبسي تكس لآقي - نولكو عطلو تمحارتسا هس حم اكشسدبسم
 ىف لخد تيبس و ثدبسلا ماب هاف ىارمجلا تبسو ىقلح يبست سأرلا ترسو «عطقو ااًدببس
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 ناثلاولا م

 ! - تدبسلا موب, تمّظع اذا توهلا تنبس لاقي ىواضيبلا لاق تبسلا

 بلك لد تلك يوت تو لم مايا اسس تفرك انؤبب مولعه تس تءاياوروراثأ

 بسس انها تددابع موب اىبرعبجم ول لس م الساعي ءايبتا نلايدا ماه مقل اسال - جس ىيعجمول
 ورد تدبسلا مو بيت ثلا ل كس تموامج سك تل وامتجا ل ىراصنو دوب نكي امت
 لل ضو اناك بج م حورماو ايتو اهجا لس رج تدار وا ككل (راوقا) دعال م
 وكر ريججتسم ني ل نتريدر و كيداشتبا لس لاعترشلا ككجسانتم حناو سس سا
 ترجم السايل وبس سئرااو ثميداعا ضب  سازاوفتسواىتنسماو نذوتى ص
 سس ىو ليم اعترشا هرب اهتايلر كتم كس تدابجعبت وب سراج او كلير قي اذ لوف السلق
 ] ظ - ىلجريياتكسا

 هلا كب ,دابعوكن و فا ى سس ل وأو تاس تفس ل ل 0 اصئووومبر وا

 زو ايكرتلوكت بس وب ل دود رع اح ايو هضرايتغا ادع يعش هروشمو دابا لسا

 رواش بيتزنلا ىلع ناب طم كس بان كن اخ لاعاد ايكرايتغا نداكراوفأ فس ىراصن
 ىيف ندا نومّظحُي وبسلالا نم موبب | رم ةرهيلا نا لعلا لها لآق - كدر رق لصور ييراقلا
 || قره ىرساصنلا كلل نكد معو ىف الومزلاذ تدبسلا موضنا لبق نم !ٌمماَتخاذ مت دابعل نوغّرفتيو
 |نكم مل اًعوش ومزلاف لحجلا ممسقنا لبق نم | يساتخأذ عوبسلالا نم موبب مالسلا يلع ىسع ناسل ىلع
 ضيا ىف قليهسلا يمالعلا لاق

 هدانا معرطكلا ودان م عباسلا موملا و لفتعا مزال تبسلا] ةماتخا اما >وجلا ناكو لاق م

 هذ لدا قاخ ىلا مايلالا ةنتسلارخأ و لحكالا مهرنع نلئل لب نال . مهلوق نعدزدا ىلاعت -هبف حبازناسا
 معز ىف مايالا لوا منال لالا ىراصنلا ى !1 ةاخاذ ىرساصنلا به نم ضيا وه ونعرجل نادل

 قلخددا نا يسم ريس اي لاقو مويل ا لالضاب نيقي فلل تيل عدلدا ىلص هدا لوسر سهشس قو
 وسل ااذل ةنسلا مايالارخأ و تبسلا قللاهذ هدا ناخ ىلا مايالا لوا نا نيب تبسلا موبةسزتلا
 ظ . كا ىريطلا منعركذ مذ نحس نبا لق كل نك

 و ١ يأ قدممل >رهبلا ىلع ضرف ىلاعت هذا نا ءاجام كلل ذ يوب لنم ؟مجبنويعلا نأسلا ىفلاقو
 ٌييارهو ىذ تعدل مومل نبيسملا ىلاعت ندا ى لهو ملل عجن تميبتلا مون |نذل لعجا ىسومايأولاق

 مهاسلاو واصلا يبلع لاقو . ىعتا فداصت ياو سبتجاذاو هندي اوماجب مل مرا ىلع لت هل قيلسملا
 اي رغتلا ظعت ههنم بلط ى ا ىرساصنلاو ودبل ىلتى ا هيلع ضرف ىزللا مرييلا هنا مويلا كل ذ تحف
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 نائلاولا مس

 سفن [] ف نم هيل |رماتحخاو ىا هل ىل عت هنا مكادهو ىرساصنل او >وهلا هتاضا انيلع ضف امكميف ةدابعلل
 ١ ضرخلاو تومسلا قلخ نم رن أحب قيلل يذ مارتسا ىلا عباسلا مويلامنا نوير مزال تسلا هل دب

 ظ 0 ضوبسالا لوا نا ىلع ٌءأنب ىا تاَولخلا نم نيذأم

 هانت :يفاوفلتخاذ غيلع ضف ىلا مهوب عجل ةجاىا نه م/ىرساخبلا شىزلاو .نويعلا ناسا |
  نغ لعب ىراصتلاو أدع >وها عبتا/مشانل سانلاذ هل |

 دميظعلا لذ يل عيري نا اوصيك راو نمن اك داعسلا فس ىفو
 امذل الها ب رشبتناك عجل هوم. نيلي نش أبت ةندلب لها نا ءاجو ميكتلاو تيدرشتلا خاوناب همني
 امون ام لكم يطعي و موبلا كل ذو هيلع ىل خي ىلا هذا دندا نال ليززملا موب مهلتع عجل مسا داينللا ىف

 فراشي ل دلل ىفوريذلل نم مهر ىيف مطحب اى محلل موي نوت مذ لسزع نيدلو دمام كل ميل لوقي
 يدا ناضم وشك يالا وب ذل دنع هلخعاو مايالا يس ةعمل مو
 1 ناضمر ىف

 دواد لجلب السلا هيلع ىنيعو تدسلاب السلا هيلع ىلوم لدا مركا ىف اهلل تايعبسلا بانكىفو
 مكليلع مداوء ادب رهاب مالسلا ءيلع بوقسواث الثلاب مالسلا هيلع ناميلسو نينثالاب مالسلا هيلع

 "سيلان كلا ىف نوبت مرعل ىلا يملا لوق تحصى رس! اكو انه ةعجلاب لع هلا لص سمحشو سيدخل
 هيلعونلا هرقي نا لق ةنيرلملا لها مب لاق نيوريس نبا ىلا | هدانسأب ديتتنب سحوهو ىثكلاركذو

 يف نوعا موي هولا ساصنالا لاق ةعججاونمس ني نلا مشو "عجل كروس لازلت نأ لبقو ةنيدملا مالسلا

 اولا اكواركتنو ىلصنو هداك نو هيف عمت امو لمجنلذ ”اهذ كلذ لثم ىرساصنللو مايا ةعبس لك
 تبدرعلا موب” عم هوب نوهبياوف اكتبزعلا موياولعجاو ىراسنلل لحتالا موبو وهيل تدبسلا مويا ولاقف

 مهل حب نذ ديلا اوعقاجا نيحةئماوّمسن مهركنذ نيتبكل ناوب بمقال فاو رسما قرشا

 0 نيا كاعا ا خا

 - 5أ «نداركذملا

 اقف تت بط ههنا ىمدذايف نعازم هلسن نك نادعبيا لا مل سا قيفوت عموانلق

 مطتسي مورج ايه نا لبق ةنعجلاب ةتخيإع هد | عئبشلا نذا لأق سابع نب نع وانساب ىنطتر املا ىلم

 ] 0 ا الا
 ودون ”عجل هوي نم لاوزلا لع رطش نعيم هلا لاما خاف كءأنإو مءاسن اوعتجأت ههنبسل لول زاب وهلا دف 0

 - نيتعكرم هيلا
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 قاشلارزجلا 02

 6 تديضفو راوتر ريتا دعأو تدبر جيد سى رزقنا ير ظؤ تاج لاوس
 . ؟ تسابصو

 ماجر لس لات ىكرىراصن يدوي ل هس لوب كت تاب ياا -لواصو
 ل ىررقنكدعأر تميس ثورط كل اعلرشإ كر يشس اوجروورض ارك هفررقم تدابع ||

 يبتغي سلب اقم تيار لل اتشم تراب تمّرقلد قو ٠١ صاحي (وبيعلا اسلا ىل امك
 , ١ - تس تالغ كن الن سوم لاكبر مارب

 راو ووري هج ثورط كي اعنا ونشير لوق سا كاطع ار ان[ جل حو ىلع (ودرصو

 هبا لا لوما دله انور دعم سيروم ل اوقاو ثيمواعام ام نك ياورها اب يك رول و
 || باخ اكعبكسس هروشمووامّجا ليبا لق تسب لس مئيدض لبا طلح اهتنايكأيلا سس ترو

 وامتعيا اكلوفادس كيل اياررؤل زارع ناطم كرانزجبا كر طكاط تيري لس ىل اعتاد - احجنايا
 قعرماصنلاو زها كتلضا ثيل رص هيلع لدي ط لغو يدر وا اي دالا سفن حب طمو بف اوم
 “0 - كلان هللا ماله

 ر.س تدليضأ اع قتروا سقم عبروا ويل ضتساوقا رجس دعب نو نبي موسجو
 راثا»نطابلا ناونعرهاظلاو بسيييشم ترط تيلضفاو ماقلت سمار يتم ربا رقت
 لاقلُك لعب ىرسأصللا و الغ ةرهيلا عبت ءيذانل سانل اذ مقمملا هلو ىف قلع هذدا لصوجتلا كلل ة ىلا

 لل |وقفاو أمل ىرطع اورق مثىبلا اومهلا نا تتمالا زهل ندا ىه نم نائف ضورلا ىف ىليهسلا

 اتخاامل باس ٌءاتخا ىلا نبل نا ايهالسلا هيلع لاا ةمايقلا موب نوقب سلا نوضألا مه ديف
 ظ - كا يلع مهراقتمو ىراصنلاو و دبلا

 عاتتباما جس لادوب عاقتجا دعب دربك سس لاو تديضف ا يضداناكدعمج ترابه جو
 7 يا ردا تس تمواعسو ترمي لعرب مالم ىلا ناو
 | بالكيك ب عرش ظن يشل مالسا لباواحتاو عامتتا تكرباكل لافت ترئافو تكيس
 عب مزامشباسوقن لرش( عتابا رافوكل وف السئ تا/ يكتم ماا
 يروا قارضاروا ىئ اداكو احنا ل | كى ظفل . كوب سبيل أع لا لطب تنكربو كترواعس ري هس

 / تعا داك حز امض رماس

 و 9 اوهورعقاو نلاطمو تواكب رب رقت كا معك تايطأ/ احل صو

 ري
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 نائلاوربلا و

 معمم اوت. لو طور حدي عم زا ناد لو نارا - عامتجا سس قشلاكد عج عبس مان ادصم
 ٠ سرب سفش اكتءاربغملا ف لوو هاثكاب سرك( للا ءهكبس لإ اطهر ك تنقيح ا جنو اصح

 نار ايلا قرر وططلطرو اي ثري كلا ليت ايبؤم رمل وفور يلو تىذس ث راحت

 كك نورماورمالا ضلوع وا .تس طرب انتظار وا ا[ جر يوريشول و مبيغمروها ك7 قاعتشاو
 - | ىرسوو زك ثمو عرفت لا سوط قارب ا تسقي طل وججروا ازكرداص كونفو تالفر
 0 ص طواقي ديتع فار ططل وج نخنوخ ارب جس ىلا

 برب بينلا ف تاظاو مكر ككارعأر تمس باخ اكىر اصئوو ورب كهرب لبصتت
 واكس تارينملاف لدا مجمع داك كد هكراولا النا تانناكن يَ ل احنا شارك يس

 تالغت ىو مري كنا تير ناي . لوب درا ىزبت ا سرياكو اتم ع لايخبب ككاركا

 روا 2 ثردح !لدرو 7 لوب رشم كانتا سيتا حتا
 ارق تحارتسا ل ارش كو كريما نب ادكوبرعي- سك سوو 2 السى و

 ظ 0 در فام الط كبل ا زكماراو تحارب واتسب
 ولو لزاناح تروص ارباب واس تك يتكرر وا سنك ل اهنا شا عجرم متو

 ١ - لإ فوترسيسب لوأ الس
 رش ورد ىلا يلو ةداملاو ماركاب صبص/ سب تبسإر كل وو ريق هتمدجو

 - لوب لكيلا السايل مرار صحلادبب كد كرعبج كس لب حب يسرع بانج اوت روبل
 ا اًلصتمازول .س كرس بسوار وأ لول كم 0 ل قولت كوك سمن / و

 العش لك 1 قى يار ف رقم ند اكشسو ابعو مالو يعل كن ودنب 2 ىلا لاو عبك قلو

 م لست ءاف تس نارو ليك تر اجى ب يصرطل فلفل يعل شعسس ىو ترسو ريع
 ظ بس لال انمريعركلاوش

 هس تلج و كد عجروا تحت كا هيل لعاو لي تست |بابيلئم وأن و كسر مج كابو
 7 رائد ت بس ىمإ امم امرك ترابك مو كت ءايصوصخو ا تم كك ال

 ى عه كاري كار دعب كس رش خس تنياكوبك سس ماعنا ارب ىبان كلب اينوروا تدع ع تنج

 كتل يب 5 كا ايوب سيخ هر دل بك لس اوم لسا ام تفر ب صندل وو/م اسيل وأ

 نم جازنهلا ةليضفو ءاملعلا ضعب لق - كس بد ووو كم اسلا بل اينإ ى جروس
 مد | تومازكو ىصخمالو ٌنِجناكت اك, وأكح منّظنو وا يلو”لاو ءايدجالا >وجول بس ىنيوكل نذل
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 ناثلاولا 175

 كلي نلو نيملاعلا برمدا ةحرراوجىلا هلوصول بس ىنوكلرفجألا ثيردلل ىف وكزملا مالسلا هيلع ||
  ىأ نمل تفقس تيوملا نا سدو نيجي م ىنتيمي ىذنلاو هل ىقب ليلتك

 ساس تدابجوراكذاروا دحرداي هت هايقازبل لو ايرب تمي نو كرعج درو
 ةربره ىلإ نع دانساب ى نمزنلا جرخا كس بسنه هوابز ىرعج ب هيك يلى رايته
 زنك لخدا يفد هدأ اخذ ةعجل هو سمشلا يف تعلطعودريخ لعلب إس جوبنلا نع
 نم اج ى نموت . نعت موي ىفاالا تعاسلا موقد "كو أاهينم جرخا ضيضو

 لاتوتولا تيضرتو دا ناو كس ناطىنرتو عج هلم اا دج ليكم دز ايصو
 و مالسلا بلع مدا انيب ( قاخ يف اربامل ىلاعن هندا نا "كاما جي نالرضولا ىف ىليههسلا:مالعلا
 بيد عاسلا موقت بف ذا هدا ضقنالو هدا ضيا ىيف لعجو رجلا ىهو سندمل از هرب ىف لحج

 و لد ]كد ىلا وعساه ىلاعت هلق ىلارظن و داعملاب ركل توأبملاب لكنت مدل ةدابع ثركذ موب تركي نا
 هلبق ىقلا ماياللر تو نا عم ةلخلاككميف عياكىلا مويلاب_كنب موب منلال عيبلا نضخو . عيببلا سذ
 ميشيلم لد الصد ال وسر رقي ناكل نلو مشأمسا نم نالوتولا بحجم هرداو لوقا نم يحنالا ىف
 اهعابتلاو ميلا ةلعتسلاركذ نم ميال س ابغ نبإ نع يسم نايس اكن عجل موب بص ىف رجس ةروس
 هلا الدو بولقلل ةزكنتتو كلل ىلع السلا ىيلع نمد ثدي هول ىف كل ذد نيط نم مدأ ناخركنب

 ع 1

 .|| ابجي ومنا اهراوهوس _ لوا اكرزؤلا امش اناوبرواربورعم ا اكرعج ب تسيلب اجب - مري أف
 سكى أو كرب لح اهل حطم زوبم اكراوهوس . داصولا كراوتا نى اير سر وا احب يئوم اك بك راب داكرب
 ] . امن تشر اكمعمج_ صخعم

 .سدنع اميل مولعم ها ريو لع ىدنم .ىدداف كم مابا سرت حس لودج لاف جرد نم



 ناثلاولا رن

 لوا صك واضير يضك ايبا بنس اهانريرلك ل احا تكس لوقف نا كس لصف رنا
 :جاعوانب سا ب تعئاوطو قرف لاوح ا - لإ هكدا هبراثا 2 اوتإب كريو تا ابهكرووم

  رموههثملا قرغلا ةؤرعم ىف ةريوربملا بلآطملا جس مانا جيس فيلا" باك تس
 لولا هذ عسل جس بص يو بس اب مولعم بسس انما: رص ينل باوبا ضن سار لابي
 و ٍ ميلا هاوس لعل صنر رخل

 كين نيدم مب مهامورخخلا مويلابو هثنابانمأ لوقي نم سانلا نمو تبنآ- مسه/ كلا
 كس ماك د بسمتي مشمس فري بسقف لا دتنم تار يمارك - تيرا اكس لوز
 نرجتسالو ناز .اتيرباعور باز ساظي سرادتبا انور شم را اتحجوو - لتكريم يعم
 هليرما كك قتتمس ع زلص را طنكس ىقابرو ضع سل إو .ايكراعروب ابني شارب ردا
 1 وب عيريسكوو لع رفش فيو ترودو كل ورا تاع[ ث تابخو تدرب ئبا سوم تن تيطقرم

 ' صاحب بابللا ظنا .يسرارربرشلو تاك عشب إل هتبس صاله ف كسافو رشم اكمال نير ايل ما
 ظ - مهها» ل هج ناز رملا كاسلو

 هج انكم ثيراو ل كررت وزنا كنا . بس ثروات حم لاقزرشا تكد زن ريما
 [ةعاك ا كوم لب موردعم ماجا ' امد كبي تك يمارك بكا - نيا لحملاو مالكلا لها ىبحباذالخ

 ترصو كف يوم سمار صنبسلاووو تال تنك ج سف يقع كرفس فو يريد عددا لا
 ءانمذ) ىلع لاقي ىلاعت ندا نا ةلزتعملا لوق نم نوبجعتي س انلا ناك ١ لب انفو اسف ل باق

 بججتلا اله لازو اهنمم ضعب ءاقب عم اهضعب ءانذ إ كعرقبالو ٌةلسحاو ثمن داهلكماسجتالا |
 لل اعت هندا فصو مارك انا بجتلاو لاجل دج هارعإ ىلعر رقي /ىلات من !ةيبماركلا ضحب لؤقب
 ىف يجي /ل او اهبيلع ناورلا لقث نم ترطفنا امن ا ترطفن اءايسلاا ذا لاقت هلوق فلاقد لقفلاب

 ظ ى نلا ىفاكلا عازاخا “كو نم يخولُبِن [مز ىلا هان نإرمّسأ ندا يعي ىزلا يلضطلا مارتخا دا ةكح ظ

 يثرال قولي لق يلع هبا ىلجوبشلا نب ميهاربا مزتخا امنا هدا نا مصر و نمه١ ةلمىلا هاب أول
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 ناثلاولا ْ رم

 نهدام نملك حرت واثدب نايل لأول مالسلا يلع هلوث ف حلف أنه ىفو نمي م. هاغباول ىنا اع

 - ىدار غبلارهاقلا سيعيكذ انك اافط السلا مهيلعءايبثالا ىراسذ
 و 2م قرغلا بانك ىهاقلا دمج لاق بس ماناكئلاسلل ير ارق تورم ناار لنك ميما

 ني ىلا نيقفانللا أو ةلاسرلاب ضكلا لنعا ناو اقح نمّدم نئتداهشسلاب قمل تأ ةيماركلا ىا اومن
 كلل! و رارببالا ن امي اك مهن اما ناو اقح نين وُماولاك ةريثك تارا هريفكت ىف ىلاغن هدا لزنأ

 ناسلل ايرازثالا وه ناييالا ةيماركلا ىا أول اقو اللص ١ جل حلاو للملا ىف ىناتسرهشلا لاقو
 ماو لا عجرم امذ امم نموملا ةيمست نيب اوف مشو لاغالارعاس نودو بلقل اب قيرصتلا نود طغف

 ةقرقلل ىلع[ للا ىف نم هم منع نفانملاةءارجل ورضا ماوحتا ىلا عج امذ هئيل كلا نهاظلا

 مايضحالا نم ٌلبتسا هذ ىنحدرد ا ىضر ةيواعم بييوصناو اسوة رضخلا فى بالا باقي حتسم
 كناعد لعُماهن) مه نمو لالا تيببلااقتساو ىلا ىنعم نافع بلط ىلع الاتق ةيعيرشلا ||
 . 5أ نع توكسلاو نعد اوضر نافع عم ئرجام لظدصلا) نعأ|

 هيل كرفاسيرفاسيزاهن ب انيكرعا حبا - لتر اهتبس تابت اجو تفرغ كس م يماركل اعرب

 هل كس زان يوزن سا ل ل اكمالسو رش ثاو روحت م ايقمثبو دوج رولر خب ليسو ثفرص

 بو لوزن كس ااذنل تس سيمعزال سانالا نم تيراططروا تيس ىف كتادعالا نغتسر ا
 - جس#و كئاجز امس لشيلربر يس

 يسب شع ىلاعت شا كرو ةكهو لب تركت صتمس ريم نع اصواوكل رشا ميمارك
 ترص الاي كس رع ى اتش ا . نب كروم و 5 اعئرشا لو ف صس سس قو تلم كا ورواأ(

 ل سار كبل ا ساي و ريجوكش رع ظدملا عقدا بابو زن لس ضجا سس ليثنلا لإ تسوي سام
 هو لااا يىلاهزاشاوو لي يئي اف صح ض جاي شرعا ب نكن وصى جكس رع ىلا

 | را ضييرو ا لود كق ردعا ى جاع غاري ىلاعترشماوض ماتحس ليلا لا ةيعرارقزلام لاح لوزن
 ىو انتهسس تامر لعق شلال ز تعكض جات لينا ليترك واني ترك يسن قراط
 لسمك انجي ابدا ليي بانتم ل ئرعلا ير ازقنتنسم ببسي تخت توم ظإلعروا أ امنوز
 ظ هم ساوازب لب ىبارتمال

 سياص ل جس قرف تسري باوك اص - هوو وللا اك »سنع أرق ب اصلا

 نب ثس روم راشواب ثساووب .. اه ثعساووب ماناكملابكرقرفس ا تسبق فر فاكتر موكب
 الم ساروا اضانتسر ليزر شر وباس ثيرومطاهجن اور اط'ل م تمولعنرسوا نم زشضا انا ك اجو



 ئاثلاوجلا ازغ

 كولو امال فيعضرس- تربح خباب تساووب قاع ورصلو طساوو اب  ىتكت مولع سا
 ذركايتفا تّيئاص يقع تسب تر اىراعو اعين مادق كيت كني اصور خام
 انشا ممن تسعي اب كلور همس ا هك نو و لينارعبي تيرم 5

 ةحكار لونان تدابعةيساركاب لكيردا سيك نوراش تباوثو تااهّيس و مقرف ى اص هلع
 عىل ىامنم كلم سنك لبا ض١ حبس لا جرز» ىووعسم نر لسكن اروا

 فسا >وب هل لاقي ل ج سلم نم هس ىرفظ و وباس لزب ناكو ناهج بوف نب وم طسراذ
 ةأبل عمو لماشلارجاصلاو لماكلا فررشلا ىلاعم نا نسا >وب لاو ةتإصلا به ذم ثّدحأ
 اهكالذاؤ اهرورمب تلا ىهو تارداصلاو تا >اولاو تاب ملا ى بكاوكلا ناو ع ىفرملا فقسلا لاه ىف
 دا لثما نم سلث ألا نم ماعلا ىف نوكيام :ةدزةطقنزع اهلاصفن او ةظقنب اهل ناو اذ اسم آهعطقو
 موجنلا ىفداهضيغو ايملا موهظ وصلا يمقتو تابكرملا طاسبناو طن اسبلا كرثواهرصق درلهضلا
 ىزتحاوز اهينالا م اضخهلا لح نع هفصو جزغأم كل ةرغورب كلا ريب رنلا اهككلذا ىف قايبسلا |

 و نيكي ارحل نمتثباصلا ءلمارهظا نم لدا لججرلا اذه نا لاقيف دما ف فعيضلا وو د نم لع اهجمعبب
 نم الصبلا و طساودإلب نيب مر ايدو مهنلخ ىف نيينارحل نوني ابم ةسدإصلا نم وللا انهو نيّيرسامكلا

 نبل ن إصَج بوس قا فرش اصر لوق اراد ضبا يأ ماجا و ضلطبلا خ قزرعلا ضرما
 مالسلا يلع سيردأ او السلا ىبلع سن ىداوه خوتخاو كمال: فاصرلو نمل شو ثفط لك وحلا

 مهمل خا (كاملل كرمال ئجاص نا لييقو هبس وجت ىفالو ماللسلا ىيلع مونل لحب سيبل نيققحملا سلع
 نيمو سباصرف ثم ”هطقلل ذاك للا يلع حو دج لب وتموه اص نا ليقوممالسلا هيلع
 ننال ظن ل الاسر فاكتر او كرينا مورو وينه رايس ا بجيب انب بير قت طئاس وكراوفاو
 هلي صروص وريف بكوك دلو ريزم.ابيشسا للون او رين اسأت اوذ هدردا سيري نين
 لكسب لي لك تسباوث لس لصإوا كسار تسول اعد ضل د ىو تونا
 : 2 عن تتس لون ضجيس ان اروا سبل سئ اول ان تلو ابعتسا

 ةصباوسيل مزا هذا هجر ةغينحوبا مامالا لاق - <بسفف مولعمانو عسا تسيامذ قف ب لاعب
 برعَنلا ىلع ةثدإصلا بهاز مر ارم ىسول“ لا لآق - بكل ظعت اكموجتلا نوعي او مانا

 تعزاهنا زباهنم ىقلتلا و اهنابعاب اهلا برقسلا ميلعسيتي لاو ظئاسو م دات او نيبن احورلل

 ”ءأجشمبا وتلا اهعرغم هلا ةثباصو تاأيسلا اهعزغم ميرلا :ثباصن اهل كيم ىلا مهنم ةعاجج
 لسع ره ةيناثلا بكركلا ربع مه ىلوالا >:لاف ىن كهنصبتاكىتلا صاخخنالا ىلا لكايهلا نغاول)



 ظ تفعل وما

 ه0 ليقو تن سنلاو تاد اقيعلا) نوفلتم ىّكش فانصا نينئرفلا نيناه نملكو ءانضإلا

 نوئرعي ما خهلاب نورعي ما ليشو السلا بيلع ديكو ايبنالا ضعبب نو عدو موحتلارين ات نود فتعي

 نيد لكن ماو نخا لاثو بوند تهم ىلا لبشو تينكلاىلا ١نولصاو نكي الملا نوبصيو مدل

 ىلرعباغ لبق 3ثب اصلا ظفلو . هل ىف بلطي ,اهقفلل مهلك مابذ لكا وقتك نمزاوخ ف داي

 ىلا اليمون نيدلا س مجول م نعمل عمار مدا عرش زهاب صنم ىفرع لبقو
 1 لطابلا

 مون نمنيشأصلا ىنعا ةيلكلا ةزه لصا لبكي مصل 57 * ايس انتداب مشا نبا
 تيراذل نوئباصلاو جرخ اذا هأبصو توئظا ذا موجنلا تأبمصو يش ىلا ئن نم تدرخاذا تأبص |

 امان لات .هعجإف تش نا لاوفالا كاتكذ م ذ 6 لاوفا شح موبه نم ىف ءايط علل و نن > ىلا نيد نمع
 || ملو لزي هن اكى وبه كانه نا لوقب نم مهن يبن فلتنغ نيّمإصلا بهزماول اقن نوكتلا
 ًاهامسو ”كالم بكاركلا اوممو ثردمب سيل ماعلا مهلك أقو ىلويبطلا كلذ نم ملا حلا عنصي لزع
 تيبوهوأهتملحا م6 اركل هّردا تيب نا نوعّنب مودم ادابع توساهل اوني واهو سعد“ ةهلا ضنمووت

 ْ ثالث اهكس نام اهالوأ 0 لكذ تاولص كلالث لترا | وعن منااهنمرت ا

 مثيلع علل نك شلاثلاو تاعك سا مِشاتلاو سمتلا ول ط لنع اهتثو ءاضقناو ”ىكس لك ت رع

 ةعببسو لوالا نوناكرممنيقبيعستلهلدامأي | اةعببس ماذا نم نيضميل ايلناقلا هل ًوارهش مايص
 أنه نأ سوزملل حلاومرحو طابنلاو ثق لصااب ميسا طايش نم نيضكلايل كاهل ااهلوا مأيإ
 |دزياو

 قسعناوزكذ !لّيمارسا ا ىنبي تيبآردا سنا م اال موك بطاسصت - ةّيوّمحلا

 ول السم . روت فردا نست ار يوكل ونح برادلي ح عرش كييلح ثمنا فل

 هرغد يشكو ةنرالكور انزكص وص ق فري . < بس تال ل وقر مرق - 6 ”واراسإا 2
 كر لط ابرام

 و ةعسجملا هوا ةوتجللا مهنم نال كا نب امس لبق لوا لو - افا
 يشم وكسر وثح يارب اب - لالا يلا وهوشمملو لصا حولا و جوا ىلا ةسملاب لاذ ىاوشح مسمل
 وأو بوس

 اعمدتر نب وحال اهتيحانواهفرطةةةلاطانحم تكتسح بوش لاقل
 تيك )يبسلا ماوس نع اضفط تيوشممل ببجالا نب! لوصا مرن ىف ىكبسلا ةمثالعلا لاق اكةساع



 ناشلاورجلا مم

 نسما ةقلحأل اون اكمل كنب اومس دارملا نا نو لقنيواهرهاظ ىلع ندا تايأ نوح ثاصبا
 -*أ اشحبلا اوبسند نقلك شح ىلا ان هاوذرُم لافن مالك نوماكتت لجو درا هجر ىرصبلا

 بانكلا نموقلتب نيرلا اولاق نير الع منوقلطبو لهغملاب هللا بطابب نا نو وجي ةظئاط ليو

 .ايبنا وكعب كس ابل توب: كلو كرا لو ليا من م السلا مر ايز تم تكي توثح
 كس تداوم .هبس تالف تداوم هدير اك وح تانك مابا مال ولا

 سبليو ورش وعر كيرا روح سس 0 ايها تيوزل
 لكل اعتش اكل تدك وو. تسورجت لكرصت /مااسلايلع هدأ ليو ىرب هس بس نا .لؤ سب

 ظ سوير نول دعب كءىكزم
 ناش يردتلل ىي لوا .سدير تاراتد تمد نوح نراك ل بو سا كي وح ْ

 يزعل نبي لو ىضف هدا لاقاكاببك يمر جلا تفل ائيرصتب_مالدابللمدأ رين اسس لومي
 | اضل للاعش ا هلا سا شح سشيرئقمل اهترشلا وروا سانؤريدنلب تسب ماقضاكر ابن كونك

 ١ - ايار باوك
 || نعت ىلا تافصلا تايآ ىف ثحبلا نورب”ال فئاط ةيوشملاب داوم ليقو ىكبسلا ءامثالا لأق

 ليواتلا نوضٌة فيو دإ ريفر هاظلا ناب ممزجرعم هلا ةدارم مب نونموب لباه سهاظ ىلع اهئزجأ
 لامر, -قهتتلا فلسلا بهن م ينل نسحتسمربغ هيلع يول قالطاد لاه ىلعو هدأ ىلا
 تاك لاو يقي سراب كيرشا تافص ارك سس سيإ م اق ىرتأري سيو لامي
 00 0 «ركرطاواز - جيمسجلا نزع ق فول

 | عابس تباعا - روب سيريضتى الم رغس ىلعوا ضي رص ينم ناكن ف تب نيرهاطظلا
 روا لقي كل مرير يالزك وصلو ثميواما انومتوو كل رمتتكه لع سار يربط: بنا نوادي واد
 لل اق كس ايقر عبرا بارما لورا قاب روا سيرت سايق

 برنو فلا ملابس يو رفيطولا مالابسسإب ليث عناب يعرف بانك ودك ء ال
 مالا سزنجبا لح اهرورشلا لع اوس ىرياطد واد بيز يورما ماا بست يو ىثاشمرماما
 - نول رباط قرف ىل لاكش مالمو لخ بصاص مرت نا - رباط

 و ازيا اب ايزل ائتقس ا رئافلا ذل شنان كل سير اب كس كابا ى ساس ل ب باذن لوجياب كا 7

 - هي/ مازتحالا بجاو ماا كل و روا بسانن لوب ريب سيم اهانو ماوع زك كن مط
6 
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 رشا باع ابتاو تنس عازتادصقم اا يروا نو تنس ع تتر ىهي مم نيردتج وجا يكول
 كر ل م اهتم لس ىوقنو عراو ملا ل ف البرو 22207 نأرف بسب از كس كوي يروا

 : م - لو عرابتاو نيرقتتس ان كم الاريدوا
 <جيصالاغلخ نب ىلع ناد ئاد ناهي سوباوه تب سندان ور بجزتاكئرباظو اودي دامي | .٠

 أمهيغو هت ىلاو عييوهإس نبق ادمن ١ نعاعلا نخا عمولاريذك الل فتم ناهز ناك ٌيرهاظلاب تزعل
 ءلعلا ةسابسءبلا تيزناو ةيرهاظلاب نوف رجدربشكد جب ةعبت و لقتسم به نم بحاص ناكو
 ظ _؟ةشمبج نابعالا تاو ىف ناكلخ نياركذ أنك >ادغبد

 ناورطتو برع نب هس ايكش يدع عاش واو كونك رادنب علان ئوادغب بسيطخ
 كيفك صمت زوار نيفاحسا مادا كير فس طوب اهيسزوا ٠ تشاو قو قوزع
 ناكويهاظلا باكا ماماوهو دلل خبر بشك فئصو لاق كعمل ريدي ارك راهس

 تياور تسرب اظوؤاو - ًانجيزبزع :نحتيا هلا نا "يار باثكثيدح ىبتكى د اًرهاز كسانا2ٌ سو
 526 ور بويل نب فعسول و نا اكزدرو و نر جرن زرع بأس ضرك

 نقل هؤ اد تعمس ليك ارو رولا هل ا تمد ربا تما اظل

 انايعلاو)إ ه5 ربه ناوسا ىلع درع ةرصبلو هل فالح تب اسامو ديوهارم نب قاونا ىلع درب ىلع
 ليعلن بح عزم: كا هلفعز اكل اقف ايكل اوس ستسراب كي رساظو واد ل ىلسس ىو بلش |
 . | كرارف قاطو او ةعضاوت نسح ىف ههشب[ه سم تأ اف ل صي ىلع نب د اد تماس لنك
 © ىرباط كاد نيرجبروبا تذلالب بلقلا دلة شل! ن سح اون ذ ارنب ن دخلا لخ امر الكلا ريخ كك
 || '-ىل هيي فغلب لاق كلل ,ٌنراركش لكو ا نكت لحف ناملسابا ب لجرع هل لاقو ىلإ ٌتعمس سنك
 ويت ماكجلا ىف س ايقلا ىفنو سهاظلا لان ارهظا نم لوا وهو لو دتكل ب جرا ناوئيإ بيطخ
 اكلم مج د ارغب ران ىف انك اليل د كام ىف ىرلا ٌّطضا

 ءارلكو ءالضفو لدا سرب ير لا اه لوبقمورومشمارب سردادغب لو لرد قلع اكى رب اظوواد
 رفضخا كاسلبط بحاص“ ف اد سا دسك وضخ ناكمتأ ليت هك 2 رش سقط ن !

 ديب يذل لحي قصب قرش بوقباولا سيسلئريهنلو تركز افا ىرباظذاد
 قف ابل ىللاقو ىن اجىلا سلجيو لحا ىعؤزر ناربغ نم هسفنل ىطيوشلا ىو صتن تتوب ||

 | ىرت مثبوقحوبا كربف تماجحلل نعكلأسا | ءزهتسم هل ٌثلقف ىنم ٌثدض نكن كل رباع
 ءاهقغلا نمررلا به ذ نمومغق و نمو#ردسا نمو هلسرمإ نمو موجحلاو جاد ررطف ا ثييدح قرط

 هكا
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 مل ام لحن اكول و رجا ءاجحل ءاطع او !مّلع درا ىلص لدا لوسرس ماوجحا قرط تدالشخلا ىوشسو
 ثيدداجلارك3 مث ةماجلىف ةجشيدداحاركدو رقي منا ماع هله لص جذل نراقرط ىّس مث هطعي
 ثيداجلاركذو كل ذ هشاامو ثالث و ىتما ءاغش لثمو ”كتالملا نمله تمام لثمةطسوتملا
 نمبطلا لها ىيلا بهذامركذ مانكتءاملالو ذك هوبا ومجتخ اكدال سلا يلع هلوق لثمةةفيعضلا
  ناهبصا نم :ةماجمل تجرخأم لوا و لات ناب ممالك مخ غاهبف ثكِذامو نامز لكى ةماحجل
 ايبا الحا ك سدت ررفحال داو 'هإ تلقف دئاد لاق

 :ةممص 1و مالا ص تسيل سب ص, ى ارش ت اهترط متكو هلب 2 بجرتد ىرباظر واد

 الد صور ع نايعالا تايفو اماما صا حر لادنخالا نارثيم د عل ص طافحما ركزت” مما و ص)ل جر
 نابببصار اشارك سدو صم جرداغب جيلان“ الس ح ص ىف عملا ب اسلا 02000110

 اي ا اهم ضر جبسسإلا تار سراب لك جر
 تاز اسا وبال اقو هلئايضف) نيبانكتثص فاشل نيبظعتملا نمناكو سس ملأ ب مسسم

 دذاد لاق اهبابقود الذم ءشنمو ةقوكل ابؤرل ومو نآأمفصا نم هلصاو دار خيب لعلا ةساي سيلا

 شب | جاصورظنا تن نخان ىفاشلا باتكت يزف تسل هت وهو ديوهان اوما ىلع تلخد

 ىف ىكبسلا لاق متبتيو كدي لحج دنع انعام ان لجو نما نأ: نا دداذأعم ٌثلقف ىظنت
 ظ  نيتلا نيرلاباثوصوم م: أدهو نيل سلل يم لحا دؤا د ناكمت اقبط

 لنا. كة يرسل وق ارب هول قفو تسامدوعو اردوا كح عنان بيكر اظو اد
 رام كديجرابس/ش اش /نسقل لم اجر شا|بحولا ىطناو". يسر صفق تبا ء انس او تعانق
 يري نيباذاوديعلاب ادهم يلع تاخذ اهني كا هل كد س يراطوؤاد سرعب ك

 ىلخو ةرفث ىا هلأح نم ترجعتو يتانهن لكأر ىهوهلاغاهذ ةساصعو اب لنه ىف لسو١ ىبف نبط

 نع يعد لج ىلع تل خد و ردع نم تجر ئئشبب سيل اين للا نم بف نحنأم عينج نا ثياب ةدي
 كقلاؤعامىللاذو نيمرقلا ىفلاحسأرلاوس أحلا جرخةيجي دعارف ةعينصلا ىبح نم ىلا جرجلاب
 ريثكف تناةليعت [ماجعلا نمردن اكمو ىلع نبدا د كلراوج ىفُثلق ؟ ىهامولاق مم ٌثلذ ؟ هلال
 ىضافلا تأ ند رش دنا نا ىل لاقف ىنم تيأس ام تن حو نحل طفت بط ىف نبغلاوبلا
 ومهالغلا عمه حرف روما ضعب ىف اهب نيعتسيل ىف الغرعم مثرسد فعلا ةحرمابلا ىبلا تسعد ىلا
 .ا لكلا تهّجو ىنح قّلخو ىحباح نم كّسَلَب ىزلا امد ىنتبأ س نيع اب هل لة كلغلل لاق

 مالغ اي لاق ثّىلا اهعف لذ يلا اهللجأ أذ مهاكلا تاه هلٌثلقو كاد نم تجف لاق

 مم
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 جرف لاق ىتيانعو ىضأقلا عضوملازهوانا كانلأت :وىرخأ اًذلا نوف سكب ءاخ خا نشكلا

 نحاح ٌّتلق ىضاؤلا سام لأقو باىلا ءارعو نمىناكودؤا د جزخ بأىلا تعرقخيبلا تّحو

 ا١لهدؤوأ د لافف ميدي نيبأهتلعجو مازلا تجرعا ٌثءاس تسلجو تلخضابذ كذدكا

 تعجرف لماما لاف تاعم مؤ جاله عجرم! ىلا كاتلخدأ معلا ةنامابانأ اراب ىلع كرافت | نمزج
 ”زه تح خا سن أن١امأ لافف ناكأم ىتربخاف ىلا جرت ىلع تل خدو ىنبع ىفاين للا تيرغص لاقو

 ام ىلع فافعل او تسلا لها ىف اهجارخإ ىضاقلا لوتيلذ اهنم ٌىَد ق مجرما ”«ىملاعت ند مانيلا

  ىصاقلا ةأرك

 ىلاؤغانوساسم بكسر اب كوب قوي فو قواغاهيرلا باننا اوؤاد
 تك نيلادتعالا كاز ىزظفاع اح اي دايرشراكلا تسسس لل هس نا ذنب جريحا ماما تسرع و

 ءاسيدلا اه نلا ىج نبلغ ىلا بتكلاقو معن لحا مامالا ىلع ل وخرلا دإسا دوا د ناكرشو ل
 نمهفتني نا تباايلمحا نيلاصرنبا نحال لاقف ىنبرقيالف ثَّنَ نإرقلا كا تن ىناو ةرعا ىف
 نبل ا ! نأ ىكحو  ىلاربصللا ىفدل ن د0*ينم ق لصا جب نب لش لا لافذ عركسو اله

 ث نع نزرفلا لوقي دؤاد نآكو ,يلعركلاو ىبرضو بو ىتيب ىف لع نا دؤاد متلك حمس أل يبوهم

 . سد ل قنر سس ادع لعلب خربان ىئبا كريطخ 061 جن ازبيلا ىازك قولذع نأر فلاب ىظفلو
 سانلا نيبوه ىلا اماو قول#ريخن ظوفحملا موللا ف ىزلا اما لافف نإرقلا نعدؤا د لّيس

 بانك لاقد نورّوطملا ٠ك«كع ا ىلاعت ندا لاق ىنلا نقلا لافن نقلا نعم لمسو - قولخف
 قولا خو هذ بنزول و ضن اكله سمع انرهظا نيب ى للا اماو قولذخربغ نونكم

 نعول وص للاب فكوهد لكتلا ىشانلا هيلا به ني به نمانه لماكنبا ىضاقلا لاق
 لحج لعلا ل أني نا دف اذ 5 لعلا ضرما ىلا ناوغلاب ضاسي نا ىثمنا تشل يلع دنا ىلع دنا لوس يع

 هجو يا ىلع نإ قلاو انف اهريغو حاولالاو فتحصلاو فجاصلل ف بتئأم جلع هند رصوبنلا
 هكرب# مجد الدب ات ىانك قول غريغ لحاووبف ىلثاو ىرف

 ىنمّلي اثرا ىلع باخ لت لبنح نجا لعب ضفف دا دىلا تلخد نب تك دب برج

 ”لسفي نم تاماذأ ءانردل لاذ لات ضامو لاذ ةلاسم لع“ درع يأ دّردا لبعابااي د لح سس دل لاقف

 باأصا باصا لاقولجحا مد وكلم لاجرس ماظلازبسوب لل لاق م دال لسيد اعلاف

 ننام مدرج
 سهام اثنا ةلأسمىفدئاد باوب سيل تاق ةلأسملا لهي ك5 لعب ىكبسلا نيرا قاتلا
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 جمر هلسفنل خب سأج ةتكرت نم ىزنب نا ىخأ جود كت منا يجو أنبه نم قو ةركنلا ف غلاب 1

 ليعبب سيل ثنا ه)سغي زاد لوقف ىَشِصلا ككل باحصتساو ةر مضلل اعبر اسنلاو لاجرلا كل سفي ىنا
 ًفوصوم دو د ناكل و ىنم كدب ام لدي نا ىلا لص! اكو بها هبلا بهنني نا سايل ىف
 ز كس را كاب لاسروا ملط ل قو لتتم تءوالو لاساكىراطذؤاد - نيتملا نا للاب

 تلق ىنحماسو ىل فخ لاق كب لعف ام ٌثلقف ماذملا ىف ىلا تبا دؤا نب نش ىنبا لاق - كس
 - عاسي نم ليولا لكل بولاو مظعرفالا ئنب اي لأق ؟ كغ اسرة كل ىفغ

 عورفورضفماكحا عابتا كن اروا ىرساطوؤاورك سها لنخا لبي تءاي سا اكء ادم. عر
 . كرك لاوقا نبض سراب سا فذ قجيررلا جان سالع  سينلاي سري رتعم سس تيد ش

 منا حالصلا نإ لاقو ىدالغبلا ىصنمولا ؟مانحاو ًاقطمو م لوق اكو ؤاد لو لوف

 7 - اًرخأ سهلا يلع نقلاسا ىلا
 لاق ثجح وهرب نخل قنو ىنبأرغسالا قلع ١ ىبإ ذاتسالا سنع اقاطم تعميم و  ىناث لوف

 ماما لأقو .ءاضقلا مهريلقن ىتالو داهتجمالا جبت نس نوغلسالنم ارقلا ةافن ىفعي من نهجللاق

 ,اركبولا ىضاقلا لاقو .اًيزورهاظلا لهل نومقيالىيرشلا ءالع نم نوقنقحملاو نيمرحلا
 نديرشلار الت نم اسيل يهاظلا با نا لاقو - مهفافوالد مف الجب ىلابا لو قمنالا ءايعنمه هلع
 -"هفنلا ترهظ ن٠ "ل قن مهاممناو

 ىكبسل نيرلا جا0سلاو ىكبسلا خيشلا لاو ىلجل سايفلا فلاخامداكأربتعم مولوق ١ ثلاث لوف

 هّيِلج سارؤلاركتمو لاق طقف يفكر كدي او نولث ان منع ةرماكتا لقن ناو ىلل س (يشلاركتاكدؤ د نا

 كهل تلاسرىف دواد لاذ هاج كاهن دواد مكر هاط نعل - مزح أ ممهعز ىباوعا نم يفئاط هيفحيو

 انج تيس درا ىلسعوبنلا مرحب نا وحجب اكو لاف مث نوح اكن [سحتنلالاب لوقلاو بجيالسافلاب مكحملاو

 محلا مقو اهلجا نم لع ىلع /'و,ىيلع هّزدا ص ىبنلا انغقوي نا الأ هش هنال ءرح ام ريغ مزح
 الاه لتفاوا امد بف نال بوثلا اذه لسغاو :لركماهكال ”طنحلاب طنا تمدح لوقب نا لثم
 مقاول يعبلاف كلذ نكي مامو هيلع كقواأموه هلجا نم ككل بجص! ى نلا ناالهب عب دوسا ىنأ

 - ىتزثا دنع ىفع م باي ىف لخا ه نع توكسمل كل ذز واجامو فيِشوتلا ىهاظب

 نتعياللئاسم ايه اظلد معن ىكبسلا لاذ ماقافو راق الخدؤ د لوقب س (رنعالا ان نع قحاذ
 ممل يأ ةسلعو مم نفناع اجا اهي كت يحن لب يظنلل لهارب دؤا د ن1 ثرح نم لاهؤ دوا  تالخب

 و اهيلع صوصلملا "ةّتسلا ىفالااب يي”/دلوثو سكأرلا ءاملا ىف طوخنلا ىف هلوقك ذو ليل ىلا يغلب
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 ناثلاوزجلا ظ | ملك

 781 لعو باوصل ابدع هٌنداو انه ملا مثلما ماهس تمتو لئاسم نم كل ةيغ

 رظساف قرف نيل ا سس مسا جراوتن شرود لي يش كب بنلاب نونو يذل قرروا
 1 اا علا ةياعشلا يد نسم تبو

 جررامن بس عم جرراوخ - ىرييتو ركرابو بصاوثو قارشو مروع رشم. نو رق سا

 ذلك رز نانو اتصور( 1 9 تع 0 3 00 َ
 هرب تقلا ىزلل قلل ءارنالا ىلع جرش نم لك الام : ب لصنلاو للملا فىفاتسرهشلا لاق - لش
 ] امج باو «تصال بأ سعب ناكوا ةباوصلا مأيإ ىف ججورذلط ناكر وسميدج اخ ىمسد ىبلع

 - تفرط للورق سس تدمر روجر وا - ىنعمدؤلل عذر كك ضخج ىف ىلا ذلا وهدد - جس ىبصان اي
 ةاضل راش عجب ةارط ب يرق كا بيرقكفول روج .ك كوب ع عررانري لصالح
 ظ -. هنا نمممفنا ارش منا معزل كاب عّسفناىنتهش لاق

 خراتلاو ثربلاو كامريصبتلاو اهلنم ! جىرعشمالا مامالا تالأقم ملا وحا ليصفتل عجم
 هال ارسل قفلا ىف قرغلاو - عضاوم ةرع ىف دربللا لماكو ؟غالما جب ىزبرقملا ططخو اكو هب

 ْ ١ _ كمىدارغبلا

 أدراج شيرب تاه قازا لك ب سلة يف تاس يقف نيس جرار.
 ظ - ميرفص.ريضابآ ءربلاعت

 روا اهلررقموار لكس لون كلب ةتكر فالي ساولر اصور كو كرش 2 لب ترضع ترراوخ

 ىاتجا عراو..ذ: ارك  ى لان ءلوقل بلان يرقمركو ثلاث شي ري مز كرا
 تلايوتعن رت كلامنا: عرطتتك تاكل هذه( ذل نا ىتنوإلك عن عرطاسا نيتيروص أ
 ريشا ل 0 وةلالْض نمش اانفاعا نمسك

 يو اعمو لعام ابحر ل افكإ لوا قس لون ابر جرف لاس عراب

 وأيرع 2 سيفك ب وهو انكوو وتل حرا صجل . تال كيت امرماا تسو الو غم

 يوغنالل نينالدالا تنالقمؤاذك_نيورفكل جس تمن اكو يك بحاصك و تنك ضيئداوبوراو
 ٠ - كلكم قرفلا ىف قزغلا بانكو الام ا جج

 رازعو ابداع كنا سوم بارو رق حراونرعب كر عروبر فوت يطب سس نيفص
 مف صور عكس نونا ودعب ايوب با ةليدعيوب امن اوكا نشل لوااكنا قت
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 ناثلاورجلا مم

 ناو اتم .لوووترم راسا سس شيواما نط لري رثلاوز ب جرراونيما يلا و رب به ورعم |

 تكلا ؤفوور رص وروى ا رجل وج نبا كن اردا شع اون لك رح ني
 تالاقلاد ير ىفوب لايئال تنحتشدت اسكن ا دب كسا لك كئاجدارنعب كسا
 لاوش وش نم نير شل هوب باول زناعأ آم لدا ميتيطع مجرما ولورا نمو بهد نب هذا لبع نا| ةةريغو

 " دع”

 السمرا ىل لك دعت ميكا بسلا .هكردتف ارم "ااا حرر اوخ

 بنج ملحم 0 عيل ميا ةالصرغحت طينإلع هند لل جوبلا لاق رججمإز ل فو

 نوت موق لجرلا اذه ضيف نم ججرخيس ةلبسلا» ,بذع لاقو مهيفارتمناياذوأجاكنكلو ممأبص
 - معا هّنداو أله لا قرمجاكنيلا نم

 ترضع ااءض ١ لحتلاولللل ىل للاتس هرسسلا لاق هةر 7 نجلا

 ه١ ةمامالاب قلعت ىتلا لد آسملا ضع قو راو م:!ا/ال ملا. نايل ى[ماكترغأ

 ردا هم كت اهل بشك سومر موك 2 ريت اناس ىنعش اكراعرا ١

 تفرعم صوب - ةيكرضرم ني / لبس سلينا ترون لاك يع تنلوص
 5 زنك امل و7 وز كرت يبس نوضوزش],واذبسي و 72 كر برعم احرشلا

 ليس ىرورف 0 كس نوصل ب نابيا هسا متيفعم ترص ناباسيكو ا سس

 اكسو نير ترف دانك ولارعب كل عضو تدر تف لوصح وزنك نا

 مهضعب لاثو صقنبالو ليز” لن اهنالااول او بسفاكسصو اراب ا ترم يعل اب اع

 - صقل كو ليك

 هسه ريقك 17 صلب كا مش 1 ف رتريدعو ريم 0-0 0 2 مر

 رانلارءانكلا بادحا لخداذ امنا تسب هديك 7 صعبو ا . ىصع نا و ساثلا لخ ساكن مؤلا نا

 "عع راناةرافكا ني لئدعب سيل و لآ ف سيلتا اماورحفجوف نب ذوب نحب, نا سحب اهنح نوجرخج مزاذ
 نان لاف دأب نئرعملا ىه نامالا نا هج ريدديقعايحلاصقؤ كيا 2 و وربما ادانوم

 --ةفرعموهودب نامل(" هل اذ دابع “منا و ىلا هذ يداسب تميس ةالصلا ناودىقالطإلا

 - تلاظ ىلإ نب ىلع نب مغ نب نسدلل لبق اداج لاب لاق نمر وا نا اسك انس
 لع مدل تمنول لاقاعنا (عحتجلع هدا لصوبنلا نعى م ام وهو 1 تس ثيياع عرف رم كلي

 في نأ ١ يعير اكن ايلا نولوقي نب نلا لاق هند لوسرسأي جوملا نمو ليف ادب نيعبس ناسل

 مليح



 ئاثلاورجلا ارم

 - ريغ نودةرح شما فال أوه نامبالا نا أوعز

 || نييمالشالا تاالاقم « الذم !١ مجلحنلاو للملا « كتمريصين و ظالم هل كس ليصفت رم

 ] ظ "لم ىدارغبلإ هاقلا سبعل قرفلا نيبقرغلا بانك اذكم وب
 : م #7 3 ى 5 5-5 تاه

 ' بزل هب ناي ابار لينتج د كول شا حبر فينعولا دن مانا لل لاو ض عب - خراب ف

 وخلو تدب - هس تمكن و رادعارمي ”رفيبطوإ ا تعارجلاو تاس ا ماياروا سس ضح
 ديئانو تايثا كى بابا ل لوكاس ئ اني بس اك ل وكن اتغير كر ين اسغتبجرم
 : تركو صداكن اسر وا عع تكرر 2لقع اك امرا ىييرغفطوبا ليس اهلك ب انك سا ديس ع

 شك زل ناس نس اوكا سبي طع دي كس رك تدب اش جيتي دارك كاسم
 كوبا كسلا نيو مادو كلالام سكت ى ارك هو حرطاسا لي لامعبو ماوع اكل بضع

 ا - لبس ول ىو
 ى 1 ىداضب اهلاررك كيرف ها كسلا رمصعروأ لري اما كس قلب 1 ةعيطعولا مايا أل

 مشا وتم ىل ات يركلا دبع نر حجروارجب م.م ص قرفلان يي ننرطلا بانك 2 وتم
 تمر فبعرلا لو كف ناسيا هس كعيتصنت ارب ىكديفيصإلا املا صر جب لختااو للملا نس
 .س كريورتتنضءايراأ|

 رعي طولاروا نس ان بم ل ماو ركل امان ايبا كرم هاينسْسار وو لصارو

 ترس . لب يمل غاو سابا لامعأردا هن ماناكب للاب ٍقبرصتن ايبا ل سي كبس
 ضوه .ركجرم لاماروا ةضينصولا ل ارك هس لى رب تميانبكنيرموك رفيفعولا تس سو كارت
 برد ناصتنى صام نب تراب ليوا هس سيت رورط كنا ستكر ومو كل اعع ا
 ثورص نابياك و ةتكيروا بحس سدي" و لولاك اعا كايتو تاءاط ب تنجلوصت كن و هتكروا
 - لا ىرتهحح ن ا ”فرطوا | نه طلق ع و. امسردا - جبس ماناكرشاب تفرعم

 تاج ل وصتروا هي كن ابإا ليل نس رف نلاطم كس ربقعيست سمار وربع فطور
 “ ةوابحلا ثلووثوو هل سا لشورورض حاصل اعا هي كيشبانعتءايرو عشر ردا هيل كورا
 ىلا نتاوئروا لمد ك اضف لس رزنأى ص اعملو اقروا . تك ةرككت دابعتباب ىراسروا

 نموت صن لو امسيرشاب لو تفرعم ترص كل وتس ار فردا - تساي لل اعترشرك كس اهم خفر
 دارافل سس تروق تف عم سعف ىرورض لوسيل اب نئارصتو لبو قادصت ل سنسر كاتب يأ
 1 نم صح لوكس تضفرعم ثور صر ضن ءلاربا نوفرحي مكمن وذ سعب ىلأدت دا لاذ هك تر صار ىحب



 نالوا 6

 ور لكتب اجرا هديقيرركا اعيد لكس هديقع يروا هربتع اك ريع لا ماما كسري

  ىفوكلا ناتنغ باوحا تتنادت غلا ثحيملا كارب ىف ىفاتسوهشلا لاق رش ايون ارعلا كن وسر نيام
 بكب «لعلو يملا نم و نيدو ىبهزم لثم نفينح ىلا نع كك ناكن اسغلا نا بيرجعلا نمو
 اه! لوفي ناك السنا سيف ببسلا لعلو ةّدسلا صرع ىباوحاو تغينح ى إل لاقي ناكى رمل يبلع

 ىف جير عمل جرلاو نايمالا نعل جلارتجؤي سنا وُتظ صقنب:الو سييزي الوهو بلقلاب نمر كلاوه
 ١ ما لملاك قفيفيكلعلا

 اا زالذيقعل !فراجتإو تاراشمس تكاشم ساروا بس تكا ام ىررجت تصور لاع
 ركوب مضايا كو حر اوال وتم داع ماو نيرا شالك تسك الوز ينمو
 نيم هريخووثاشماباروا سناب ببامهس لاعاورارقاو نيدصتونابوإ ىكعرراونو لزتم
 م 20000 ن فكرنا ىرررجن سا تارموت لين 2 ان بك سس نيف ا اوك ارم قب

 ووصقشو ا يس كارتشا رسبت ترص كؤي/سيركر امش لم تراوتو ل و تدفوكن يور كا رك سين
 جرراغ تس نامناو انكي باوزن جرراونو لوله لسى 8 هت سنا شمال يوريقع

 لابي اوبر اكشلو ساق ورتبل او, سمت راهن سس نابع ريترو زن سن يومماو نحر وا جان
 51 ىيراغ إب ىلز زمول | جوو دما ماياوضاشمارا عرط صل يس ساكت ربت ىففا ظ

 .جسبصقف 177 باب . تسب اركيروا سطلف ى انكر صردوكء ضيعوب | ماا لصضىلا هتساولل

 ترا ل تعور ارق 2 7 21 لد رم هوك رطرططولا نال ابا

 نور رقه ديقع حرراو ل ارحمه سس ل ران بتلو ا هك فلا اب كس تكي للا وم

 بيس ملو ةفيذح ىلإ ىلع نجررلا قالطا نايب ىف فاتسوهشلا لاذ . هك ةئكر صر موك يغل اهيا
 نوبقلي اون اكتلزتعللاو لوالا لصلا نائمهظ نينلا ةلؤتعلاو ةيّرقلا ثعلب ناكرن ١ ىهورخ
 ىقيرف نم مولانا بقللا نا سعييالف مصاول نم ني يعولا كال نكواًتجرملقلا ىف مثقلاخ نم لك
 ش 1 ورا ولو ةلازلعملا

 كيور دابر ولست مالك حيزا ةستك نراعي خان جس ىنماكراهرا ثلا بأ
 - ليل ف يضرم رو ظافلاب سحنون

 تصر عم ثور نوم كتيرورض ل أر, عابس تكا نإ هاك لإ جرموو لوا عرو

 روا هس جرام تشل يل سا حس 20 اصل كس تايشاب
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 نائلارزجلا ظ امها

 - تس اك كا نا باكر قرف سا
 زم ى م قوما نونو تميت تكد ركون راو بس اصوج تسمو ىلاثعو

 م ريشي روا ضرك ماو لي ردو سعر شارد ضرك ئاو نو تنبت اوين اى اعترا كي
 بي ع راوتنو ل وتتم تفر تال كس ا تدع تو تنسوا لكي كس ريب بحاصوتم
 ظ تملاف اك < ليف اكروا وب راق تام ادوار 0 امو كول هان ب كن كلب تلو

 .نرضرم تنس ل با لك شارعي - مداوتل لاذاكيسر ف اكإي ةلزتعملا

 ثلاثا فيلد سرك ليتل هفيلغإلء ترشح ن فحم ابدا .ثملاث عرف
 تس لوأٍضرد وك لتر ضع ءامفو نييلكتو نرسفمو نوح بيري نسما لكاو سس ل وعيش ارباب
 ظبط دلار صو وو لاخي حاك ل ترسب كسروا ل لس ا رعي اكرول ار رو كي ورم
 ظ - لبن اجب

 || نمزوالا مونلا كارب سعب كو ١ جلحتلاو للملا فىناتسرؤشملا لاق جرم عراولا نبل رب
 اهندلاؤام ميج يبلع ىضقيالف ندم اغلا موي ىلا ةريبكلا بحلاص يكحريخات ءاججلا لبق و ءاجرمالا

 و-ناتلباقتم ناتثسف تيليعولاو يملا له ىلعف سانلا لها نموا ينحل لاها نم ىنوكنم

 ناتلباقتمز نوف قعيشلا نصير اذه ىلعذ تعيإملا ىلا ىلوالا تجيد للا نع ل عريخات ءاجرجلا ليق
 اناطا يرد ظن يئس اهرالا و شملاث عرف ب ىلا عرفرب ةرفيفصولإ كا تك كامب كيديربك ا - قانا
 . لع لداو اذه - لاعشالارعف ىذأذ - يئتكك تالسما زيكو هوك وكوف لوف د ىرخأك ارد هتساوب

 م نادججاإ ريب - نإ غابتأ هسىجسار ناوفص نمي .ترقزماعي ي ”ةّيدهجلا

 نان لوجه صخموزابب برج اني صخ عطل ثيجورم ارب تدبر سيل اكنينن

 ترحم صدتكل نم لازتعالا كاز ى هذ ظفاع سب سراب كيرعج اوبل ئااكتتافص نكت ا ل يطعتوا
 املكئسومول كر موالربخ ميهاربا ناي مل «ندا نا تن لاض قدتبم نيعباتلا ىف ة دادع مشرد
 نيش ارز كك تيراباو تيسالو فيا نس ىرسق ادرج يدل غول ر محب حلا موب قرعلاب كلل ذ ىلع ليو

 - انو ركل قالا ريعزورب يريد
 ىف كاله مهلا سارم عب لتبملا لاضلا ليتحكيظافحلةركرناى/ذ ظفام ليتر اب سمح ظ

 .تااكمنا سب تفك ىربط -هظعاًءرثن خذ ىنكل و اند ثم ينط امو نيعباتلا ساغص كاز
 ل ل بصفل يق ةكيما ىنب نلهدرخأ ىف ناسارخ جرخى نلا خبرس نب ثيرماحللايناك
 م صر جر لكي لاب انو و صر صبت اب انك بيكو
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 نا شلاوبلا اه

 سك صتم سس تردقك انا كس انتاردا بس انانب ضحيروبجولق اضاوج سر قرف مير صل اخر يي#

 ؤ رد هس قيل غر ناكل اعفا طيبا هدير وا جس ىلامقرشا اال اعفا كس تس تءارامبل بلاس اردا بي

 تب( ارا تهمك ت اوامب حرطلتتتس قو راج تس عل اوفا تورط وزب دك بسال
 رجلا ىلا >كرمو ءامللا ىلا ى حلو ةزرجيثلا ىلا سك الا ”ةبسن لثم ناسنالاإلا بسلا نبذ . <س لوب
 اذا لاعفالا ىبلا بسنت مسايتخا“لو ةدارا اكو نآضالل ةندالاولاق منع لقذ -ىفاتسرجشلا لاف
 و تبرغو سمّلا تعلطو رجلا ل وءالل ى يجو ةرحشلا تيما لاقب ام6تا دايط ىلا بسيسشن اك

 ربل تشاذاو ربجاهطلاغنالانااّكربج ب ًاقملاد باوصلاو كل ةريغىلا تررطماوءارمملا ترغن
 رج ناك انضنا فيل كتلاف

 ني.ملس هلتفو راوباعو درا حلالا برقم دانس هز مس شوا او

 0ارماتعو ريع د هام ج لحتلاو للملا - مأ تيما ىنب كلم رضا ف ةئرجب فز املا زوحا
 نآينفن سانلاوةنكل نا مجمتذ لد

 قوغلا باتكىف انك طقن ب لها وه ىفكلا نا وطقف لزدأب ةفرعملا ىه ناميالا ناو 2("

 كلغ قش ع

 نايوزبال ةفرعملاوريلعلا نضزارني زك مناشير هل لارا يما سر

 1 دوما سيلا
 تامل ذا لحاو طغ ىلع كالا نامياو ءايسالا نامأذ ىف ناممالا لها لضافتباكو (

 ١س كم للملا ىف ازك_ ةلزتعملا تلات اكلاحملا نمدزلا يكس ناو (هر
 - زاجل ىلع قلن ىلا لالا بسنت امناو لباريغ صلال لمعالو لمنال در
  ثداح ردا لعناو <

 دون صول .ةفصأ امج لاق دب هوا ملاعوا وا ىش ىنابدّذدا فصوب,نا عتطماو (هر

 نه نال ثيمو غو قلاخو لع اذو نجوم و سداق ناب هقصو منا م ىلادن ميغ ىلع ىقالطا

 | هظنا لوفد و نيم و نجما ىلع مرفق يبادر مرت مرج ناكو - ىلاغذ هد اب كصتدغ فد اضواثلا

 مياس لبا مالم قرف يمل اعرمبب - - -تاكجركلا اكمتهرل ارماكنا انه لثم لعفي نيمحارلا كرس
 لا هلدادانه ءامكرتنت



 ناثلازجلا اموع

 زل بييغلاب نونم بني نلار وا الل مهعم» ىلعو مءولةىلعمزدا مخ تس "كل نظعملا
 57 رقت لكم وروي( 36 تك ير قولد 2 تروووسلا ا را 0 عضاوم قلووزاف يشأ

 ىرل تعمق رف سانا ماك كيتريعو ركع راونورل رثعم . لنظر كثوط فلا تنل اعفانظو
 ر 1 هوقو قش لو سر كلبا تيري رق ف لا .تسرقر فداك حط كم يمك

 نإ قب اطم كسا تسي فج لسا ولف طروا كباب تيب كس نان ملمو رفسلف مولع تعم
 تس مالي ناهس الام تسرمالتم ليك لهو حرط ساروا تكن نيزك يلو انك يسر ماو
 تامل باقلو داضت سيغلق ل وصاروا مالسا لوصا ب لارجيروا هي لص وكت يسدعو نارقوو لك
 لوانكاروا عتسام لكل يدان شسلق ل وصا نئاطم كنا تسرب ع حبو لصاو/م السا لوصاوت

 نحت عاهباو تذم ىلا كراش سيرامب سيب - هس م زالانركور وكر غلف لوصاوت كورن قي
 يدع السا لوصا كسو,ةتييد تاس اكتايلقتر لقلت قطو تهور عم اكن وررسفو
 - ليد ادب كس ل نعم ليي اهطلم

 بوصوو لب عصو هو لك لاقت شازرل وطمس يلزا تءافص ل قتلا مل تعم - لوا
 قرد افردا < ممم ارسال ب عك 58 20 تاي كرصإلو حمو تاتو تير

 كيرشاى ب تاز كك اعترشا ىج .قال صب و ىلاذ عمت ىلاذ تيردقبو ىلاذ جاو كريصنو عيمروا
 كاز نبا نيدويصلو جرم تسر داو م ايشا سابس ف كدلك كو رريصبو جنو داق ملام

 لبيك ئاق كك ءاصوااب,تءاضت او ثتااضوا هوااف

 اوغلتخاو مخ اربثالو مسفن ىابجكمنا ا وههذو لبن تعجل احوك تسكر كل اعترشا هو مود
  مثنم نزخأ موق د اباو مهنم موقز اجاذ> ما يخل اوه له

 لو طك قولكو ثد امورنا ملكا 20 نارقوو 4

 ءايتغال عفا ةيلبو وهن كلب بسب فو قو كلي لاغخا سيرامباكىلاعتر شامل تنكدو امج
 تاناوصدلل زمتسك هو لبس لانا اعفا ثيسا وتناسب توزن كاسب انب- لب لا غع

 يرق يعكا تذسل لا تس رعو كهريقغىاروا - جس ليلو الكر _دقت رشا قابل اعا

 يلع لاقو ةنالا نه سوجنيّلفلا سوراو وكفر وطال يتسرب كعك ا ثيسدع دوا وانك
 ] قلاب هنناواوصش غلا السلا

 - كساس اود اب امصم تسبب ار - ترش ليث كرز كس نا 7

 اهيا كس لوا ماناساروارفاك نر وا تس نموه رن يوزن كنا وسد انكب كيت رت
06 



 ناثلاوجلا امو

 و تنل ياتي أهو رتبلا مل ئاف كسر طساو نيب كيرفلو مالم ا هواذما ساحب سان سس الطصا |
 - اكرمرانلا ىف لف عرط كر : 05 زنا سان رجح ب يأ ل باق كسرطساو نيا كس خرود

 مساكم باور ىلا هت شلال جس تندنتبو باو نت عبط لا رو سي كر كنا ارت
 بس اكس ا سى تسع طا كن يؤ بسس اكل وينو لبن تنبح يكنس كلا سرك تاو ليي تع
 ] ) جليم ابرمو لضفتاىل اعتز ا

 - تذملبا حطظاك كل ودبقع ةيسا هو هج انو يانلادجو تطرب بس نس اكل ازتعا
 ٍلاعفار وا سرك كريرقن كل جوو زيف ء كسالكم له مو لس سا لي تعلا# كس نااروا اه طري
 رب ادري دقتوو وبك سالما وتذهوو ىكصسرعو سا ناد سي: ضفداكل اعتاد قيل يررايتغا
 ' . سناب تطرب حس لامفا ديساوكى اف ادغريرقنإب نم تل ايروا ثرع

 اككءاوبيمييلا از ماقتعت لت” وا لو ا ىبلصاوروا لي عتيل |زغراطعن ب لساو ل ز تعم
 كلو وحب امجنمتس لي رار نس سرور قلع سن اروا زيبا صب نيل ساو  رارطعل ركوب حررت
 ركوب ادم سرد اصب نتي وم لاراب اهئ اع تسعد حط ىدارداايلراحس كرير
 تكمل تعم وو هكرسااثعلاتعا لذ بارق ل رص نحول الزكمق انبقلصرو ا سلجوتبا فلا

 سا بقل او 9/1 صوم حر .دريملال اك حيد - بسس لوا يرو سمت امل مف لعماو
 7 لوب كلل ءافو كئصب نحو لوب لي تل تءافوروا نو سب تشنم

 - كريقتكق تش اليغو يتسم ءاطع ني لصاو ضرر سي عك ىفاتسرم
 ملكت نمل وا نآك اهي وماي ىرصب ىنبيربم كلو تتكل نيم ل م04 لل | عر لحلو لفل بانك

 كءاومجلاب ث رعي هي ىسيس سنودولا هرمنا ىفارصن نع كلذ نخا نا !هكذومرقلاب مالسالا)
 ةك طا و - ىتذا انآ هيذ دسفاذ:ننيددملا مق لتحكم ئامولاا لير اي كى كارلا ف نيدبعم
 لمه نم لجسد قلا ىف نطت نم لوا لاف ىازوالا نعو سبه نمو طاص ىشيدح ليو
 لبعم نعن اليم نخاو ىنهجل د بعم منع ن خانت م لسان (ينارسن ناكنسوس ه1 لاقي ن ارعلا
 - يعلم جال لق ليقود نامه نب كلا نبع ةبلص

 قرغلا نيب قرغلا بانكو الهم جرن ال بيينبلا بي نقد كلئم ا ربعلا بانكعجإم
 ] اثم ئدارزبرهاقلا لس

 ملت وتمي علادبعن يعل داعر فيلم .اتضتو كش اكيبعم س قرن زوداحلا سا يشم نال
 رثايدركعرورشضد احلا ىبو لس سارع هدعب .ايكروترامظا سنار ربل ايبا تت اركا كر انك

 مل بوم



 ناثلاوجلا ده

 صفر اعم مانو سلم تر كازا /نااسسأ [داكيرىس اهب م نس باي حان كلل دبع نب ماش
 ١ ىت اراقب[ ل زنا بس هي 7

 اذ انكسرك يعفو رار تدرج ب اهيا راطع انبي ل صاو يعي اكمل ونعم
 كتايشوو اه صل تعم تافبطو مم صر يصبتلا بانك تكيد هلع لل بصفت وك رو س

 ناسل ربهم صان جر وربملئاك يعكر كيس ل صاو لاوحاروا 09 مبجرت ناكل نبال نايل
 ب اما صا رح لل ييبتلاو نايبلا ل ممن ضو جر حر الاو هربا بانك ال حراما مم صارم

 تاببيجيوا لمرور لسكان ماقلا دج لو ف تتر ا كلزتتم
 . جات اكوكرقرف سرسود قرب تن ارك سي

 لئواسلا ىلا عراشا ليز (؟) ءاطعع بل ضاو عرابنأ رلصاو لر لب يمان كل قر فرج

 مدان صر حر ئورعشسالا نسحب ىل) نديم )ا تسال نم يعيد .ملللس ىلا وتم لبوؤملا نب نادم
 لاس اكماظن اهنا نءا اكلزملا ىلإ ب ماظنلاب ثعورعم ار ابيبسمينم م اما عراشتامماقكلا عسا

 سو ابع نمت عربا - ميررتح ا (ه) .ىيراوسا لعرب ميراوسالا ( ممر يسلم تافو
 ورم عابنا -زييظحاحبا 4 مللى ونمو نم ماش عاابتا .ةيماشملا (9) للم وتم

 رن كايعالا تايفوو مها صا جرربعلا عتبار مش ل يقو عاش تع ظحاحلا ن تطيب ظ
 (9) مل وتم ل اكس ار دارس اء عراب رببق اهتسالا (م) هح ضل .زنعمما تس اهننطو 4
  ابج لوا ع ابنا زديمشعبلاو مبتابجلا )٠١( 2119م ونم ىلا يح نب ركاقلا ى | عربتا .ريبعللا
 ارو ا مالم ىفوتم مال ادبعمت رولا شبا عابتاو لش ىفوتم

 ووووم كير انشا حضاو نس عضاوم كريم زبر يضت وم كريد رن كيسا. "بيش
 2 ناوكل ونااسمو مالا نيد لمدرب لين تسذ معا هل كس نتإلا عيبشسس_ لب
 ورك حا وببشس الع ابنا كشعل اعنرشلا ىشر لم ترج داظن رب اكسر انتر وا بساتين اصقن ارب
 كو رماقع سم نكشا تي لكو تيما هو تن اقيقرو نيل ء تدعاج يبس ىنحم اكرعيشسس لب
 2 نيل

 هضم / صحا وعيشسي ىف اك ل ضب اصقنوم السا ذو يبد اهنب كعرتنس ١
 لجو | و كك لك 7ص رغم يع نيبلشمو وج ووو تسول نتلو هيا افع مروا نرخ

 كه يعيشسا لب غرنران تك انخسوبب سر ايتوكلقاع لو اهي سد يرتدي ماع
 فاو م مالسإراظب كس انين لاصقنالم السا وباي دوبي ل صارو هي - ساب نر شادبج ىف ا



 ناثلاورملا ١ [ م4

 ١ هعياقدانبكقفجاردا كك يات يلا تبرد ”لايسصرو نايك
 "ار ثلو كاد تيب لا تجلت ايد امتراهتبب ىو تباري لسكر كسا ركب

 نيس انى مو ىت اوروا هتسولرف نءرشم اكتبو عبس قرار الوصو م ترجو 21 5-7

 تس نلاصقنر وف اهلسبوا مالساو نر ثيل كسشيمإ تبل اروا بس بام اكلك جار وااورب باع ال
 1 ظ - كل زر ةييروا لإ هياهنبردا بس

 ص ٠ع. لختلاو للم او )دو صا حنيش السالا تالام يك يل ل بيصفن ع ريشم
 دل جرطو مرسدس ءاماله انو ءالا ص مسلط وتم نسير فسار اقلاربعل قزغلا نين رفلا بالو مد
 : - م١ صان درافسلا خريم حشو لا صيصبتلاو مهوب اطال صوم عر

 هّيناسكس عا ةرف تريك ناكل تكل ارش سر ف تتسبب نر وعبشم
 . نقر فورعتن سقف تيا رعي - مسلبعامما واةالغ و يثماماو مسلي و

 ني ةرفددعتم سناك ا .احتم الفال لئترضحو ب لك اسك ابنا -دئاسبيكل وا
 - ىتبم الملا - كننايدلا  ىتمشن اهلا ىقملا سب ىلإ نيران باصا هيل( تننع ىنعي

 نيلي نا رماتشا ىل بلاط ىلا نيلكنب نمجستب لكنايز عابتا - حدي دي مودرقرف

 ربل ىف يلا ولا رهاظاّضن السلا ىبلعىبنلا سعب لع :ماماب نولئاث مه -«تيمآم! مسقرف
 | تكور جشم يلوا تكول تموت لضلعب كتير ريكيم ا. اهلا نيببتت نم هارد السنا
 وو سرقابو يرشعانما لوس لرييامارقرفىسا هيل راينا رم اقتع وردا هكي ل صوير وا

 قولدرم سحا كيركو اجبوولك ب تكرم ليسا ل قرف سا ىيلاغ ىعب ةنالغ مشاهير
 هيلماكلا - مايئابسلا سضوراب قرف يبس, نينا .كتسب ان تبمودر ماك ا يبن اركلاكنع

 . نياق تما لفت ليسا وو هيليعسا يدق
 1 -لإ مرادف نوم تتيروطبرن اقع رجس لوقو تلاع لوعيشم

 رباصصووا ىيىدارف حرصت 2 اتسملا ل مالا للى هيك اكضج تس لالا و
 تحس ابدا ى دن ترضع لوحنا كبك لاراب ذايعلا كك ور فاك بسكن

 تمماا كلو ترين امس با جات لينا . ىو كر ايتا تمس كن عشا ني رص
 ْ نعرف اكموانرا تك وأ سس نا لتر تدبلا قر اهرداى توم برو كوبا

 دين



 ناثلاوجلا |

 رباك لا ءاكو انلا فر لجو وجاوب رس أن بكوب ووو ركل ب تنك ل حاس شير طر

 _ مسوس قرعلا باك 28 هيتس اكمل نمو راو ب تس هربقعىتو هربقع

 اكن كيو حيك ارب . نو ل ئاف كس اب لسير اب كس ىف ا ويرش ا ض جا سني ا سو

 رككاشنا حم سس ومرطب 1 ظسا ترعب كس سارواوب اكرام تيا دير كانت
 . بس ىبا رى زب قتلتاب د كتل . جس ىلا بوم موعم ىلا باستا ساكس رج
 _ د كر عيتعال اء سطر اب كل امتار عب كو سل تبرر وار اس لس يشمل

 د امر صلو لعمل ىف اك شركسي تمايقرروا س للا ىح حران ض جات سلا م

 نتن اناا اولد تينا ىذل لا دتررطح و ردقو هي أرسم يرش ارب بحب جات نانا ( ه)

 ىبلالا هللا زهيمسافكلا براعبو بيزا جب كلعن امانا و رسجج ستلاو هلا جلع ىف كحاولق
 دل ىقريسفت ىف ولات نامرالا ضعب ىفرهظي امم سو ىنح دلدا ىضر ىلع فنخا لولاة و .ربيخ باب علق
 أي ىنلا ىهاولاق و ىنع ددا ىم يلع ىبدارعا مايغلا نم لاظ ىف هندا نتا دان ظني له ىلاعت
 لاق دنا تكل ىف نرش سراب كل اسير اددبع- نما نبا قربا د ىتتوص سعرلا و للظلا ىف
 .ك اردلا ىلا ننح هد لوضر ىلع ءافنف كل الا تندا ىلعي لبا تلدا ةههجو ردا مرك ناحل

 كسلا .هيلع ىدوم ىصو نون نب عشب ق لوغي ةيدوهملا ىف ناك ليساذ اي >ىبق ناكمنا وعن
 ' ظ - نع هد لودر ىنكؤ لاق ام لثم

 ق ا لعرلاو فاحسلا نقف نلاوهو ىرنالا مدخل ديف تع مح الع نا زو

 يسن ناك اكيَع ناابس نيل نبع ٠ مذ تس لبي يسال ص نورغلا بانك جتنا هبت قربلا |
 مش م سنم موق ناوهاب لماذ ةفركلاةةاوُخ نم موق كاز ذ ىلا هدو هللا ىنا ميز قح ىينالغ م
 لوتفلانآأبس نبارمعزت كعلّتفا لف كارلا طابس ىلا ًابس نن) ىقتف يبلع مباح ا ثالثخنا تاخ
 اهيبلا لعصر امسلا ىلا دعص دلع ناو ىلع ةموص ىف سانلا دوه ان اطبش ناكامغاو اًملع نك م

 سسرلاراو ةباحسلا نايل نا موضع ميزو مث رع نم قتذيو أين للا ىلا لزغييس ىناو ره نبيع

 ريما أبمالسلا ثايلع لاق سرلا توص ةعيشلا له نم عمس نمبو يطوس قربلاو وص
 ظ تي ظ - نينم ما

 تنروص لش تيروص .٠ ىلاققرشا كن و ةعكوريفو ياي ةالغ تاز ل وعيش
 رول كيو كتل سل قترتسا طع نير اضعاو فر لوا دج كن اسنا عرط ترد! سس ناسا
 كيملاعورانف تو ىكاضعا ساسي كل اع شاك تتم وزين .سظ زك تس اهب اصعا ىلا

0 



 ناثلاوجلا امهم

 نكاح اين يسانلمكر اهبل هناك لوعبشس ةهجرل(كلاه ّىَت لك ىلاعت ىلومل كرجو تلوس

 - قل اعمس

 ىلع ىف ل حايل اء زج نالوا ىغذاو اوررباط: يمل تاوا كى رج ى امن رر فن عمن ناي ي
 ىوسقلا لاخلا زخا ىتح ةوبنلا ىدا مث هسفن نايب ىف مث مث اهىلإ ىسبا ىف ةيِفنلل نب لمحت ىف م
 ةرهزلا بوحي منا وركاسعلا ىب مز5 ىناو لظمنالا مسالا ةفرعم تزن اعمس نب ناب ناكو - ىبلصو

 زاذمفرعت ىلا مسالاب شوبمل مزق تنك نا هل آف ىرستلا هدا دبع نب للاخ اكزخ ا الف هيج
 ظ -كنع ىلاوعأ هب

 تا داقنغ! «؟لنم ان" لكلم نيععلا لما . كمريصبتلا  كثم اج نييمالسالا تالاقم كيد
 ل .5كمو اثم قرفلا نيب قرشلا ب انك , هلم ه جربشنالا نبا لما, كم نيؤسملا قرف

 رثدلا بس ليوط رب ليصفأ يقي نب .نجاكن يدرب بتسمم اموكم يا يشم(«
 ِ بس باور اكانلوب ث ومحو تن كرولا تيرور بص سي لض 5

 ترسل اوني ل ام دايز اًصوصخ_ سس نب مزال اسس يشرب ىر بيرو ردغ (6)
 لو ردف كس هوس اكرفوكضن اورركلإ تفك ى رادذي اقلاربع نسور هلك ت رعي فو ل

 و بيف سلا فوك ملغ او ف وكن مل ذبا لبق تح كلش لثملا بط لب بيع دعس سا هو دوا
 نإ يذل وار ج وهو

 وو بتروا كت دج وجاب كر شعرشسا ىلع نس جدع كدلك تق نونا مار
 نا لق تايلر اوصو له كاري ظاباس م لوعيشست ووش اور كس كج تح توا نواعم
 - ايواركمس تيوملروا راب وزي كشكل ىف نتسر طح ل لان وفل ص خت تل لب

 اق بسلا سب اسا كس اصمهس عدل ىو اعمررق ىلإ

 هاربر كروا اال فوك الغ كر زير مكاو وطخن را زدوكهعرطلا ىف نيس نر تحل اعييششم
 ارناف ديل دش ىنعر نيصول الل درك شو اهم رايز نرش أ يبص تال كس نا سرراس
 . . كسور تربع

 1 ع اسك بلاط ىل | نب لكن إن نبى فك بيز ماما تيس لاوارعت أري هر عيبشم (سر

 نارود تاج تن يرو تدرج ا يكد دار, بر نب تسود ر وا طيرك تو اذب سيرو
 أور هو رعل كرير تشو اعم ظ00 0 فت رارب تكس طر كوي اس اكل كناري

 ليطلب كامنعشاى نر و ركبوا نيتشر سري ز ذل لوعيشم تستر كج نيل نسب
00 



 ناثلاورلا اهو

 |و سا ا يلا رات يذلا مافن مدا حلاه لوشي هب تعم وارينحل اعين 3م بالوعي

 لسور نمو نوُمضت م لاقف ةوثرافف سانلاو نينجنملا اجا تيب ارماس# ةةرل مريت يني لملا ىلع

 ما شا اكن
 تبول نس عرش ىلا نيباصلاو ىساصنلاواو داه نب نلاو أونم | نانلا نا كسا . 1 سوجلا

 لو تسري باوك ضجلوا لإ تسير شن[ ضباسس اا هس ذنذ عرق كيرف نيله
 لييروو لوسرك سى يابا تل وو وا لإ كر ماظل ليل تاربا عرابت

 هكس نارجير ظافلاب. صلات كيروتلافود هو كيلو( يديك حسب يتعلم

 ل ترضتقو ثمل ايروا ب مكدق لونود مروا لسكس ملاع لإ قلاغروا مل امل صاروهاوو توزن

 اك (باروا هتيروف ماناكل سا تاي ٠ ا لادلو ليم واضو الص, رضو شور يش لساود اى

 200 كسور ٠ < عرلصو وريث نلف ىيدا بس كاوزي ماناكروأ سيار ف .تب كدا اً

 تراث ردا تسرشلا ماناكرو ولسا بسالاو كسركإب ر يروا نال ان اواو ررضورس ىرروا جس نربا لي ىراق

 كن اطبش مان اكنيباو

 هجتس 20 اود سوي ةربقع

 2 بدبس ا[ساروا تندلظو رون طالخا - لوا ةرعاق

 للاب سرعاثو دري - ترو تسد ز ايثماو ضارغروا ح تملك 200

 القنا حس رسود تبا ديد اكتساب نك و تكرر جنني تس مكانس كنار ارنب
 ام تلو بجر تلم يوواسمانركل ساو ىماغوزايتما حس تسل روا سماع دبه
 ' 8 اموم ايرب كلم اقروا كت اجور ايتو ريو ككل ص اءار اكتر وا تاموبب

 نك يل ساونا دس تلوم كت ملل و طلخا ابدا فاو تتسلل
 مص ]2 ان نا هبس مب نإ لاق ”لس ل نسا ناو زم بن بقل امن يوبرهوو ورك

 ناقجارواز يخمد دنع السي مروا لير فو دعتم ليلا كس يسب اس ليفت
 + تنس

 تشيدر يطور ”اابراكىف انا عون للا ثر مقر .بسرق م رتايرق لنا ب ٠ رضوي لوا هلق
 كادزب تي 1 (ةكدعر راسا . قطانلا لل سس ماك شيدوبكب نلوم السل مذا ى يروا

 تاكو اروا عبس مكدقو ل ارون يئتللاو ثيل سياسي ى زاد مدفون وو يسئل نا نلف كيب
 .تسثرراعز قولك



 ناثلاولا 4
 ني جروس واركك طلغتإيا أعان 320 لرد هور يسبون كيلي لكس اواي سار

 لباقة جيوس نار بنز تأ لا مرق نازك و ةنكمو رش ايزذالا ببسي
 روا جوسي .انؤباسكرواانزمابكو تانؤمو جوخ وو رك ضف رقت نليلس سيئوق ويوم عز اسو رخو

 ىنتلترراطر خوون تسرسربو راك ارب اند بس انمكيروف تيس, وا ات روااب لك 21010
 ظ لوب وسوه سس نمسا ورا لب ليبي كيران"
 كلا دبي وو هلل سا ىك وب بح قو واسفورشظظورش تس 9 طروا تمرطف بوب كن سرباروا ظ

 يري تقو شن ءواسضو قشوو يورك عر شر باقم حس ناد زيتس ساروا اينو ابر وا تلاخض النادي كب
 حى كى سرب ت فلا يل ونود نا حرت ىلا اير اَْثور سل وماله يرب كسا ناد ريترو وا انك
 هتلاسكس عرف ىفاروث با ق كيلا زي يرو تدرط سود ابكاريرلباقمركه جوف قيا نيرا قاتلا
 قنا 221 يلم قلوب عيش فبتسو ريز ليل وت ل واود رتكر وا اوبل ب اهته كس سا

 كن يبا لخملاهدك اك تسلاصمبب ل نيفط لس نوهثاروا كك[ نايسرو تيفي
 4 قرا 106 هول مامي نمرسارعب كس لسا اكهتسر تاكل اسرازب تام شرْضف

 بيارو اس ثيم ويكم ناك جايك يك ريب ناسنا يارعب ك تكاصم سال يفك وب

 دس لابير هس ظوقس اهب كك ص خس اربي وكلش 'ء"لؤنو و ل نضرب ا البئر ناوجحأا

 انج داشيم ماناكجةيروع يروا انتر شيم ماناك جاور ورم تبا سلا سايبر اوبن |
 كوب اربب تاناويح و كطوقسس اهل يروا رشي لمت للود يروا[

 سم ل. ناو زي ى تجي فوت سسحتو اجا الب حاورا ىل امنا لك لازاله اتنك بي رقرف ياك
 سيجا إب لوال الاب ماقتم را تس تسول هرياد كن شبا سيت ب لاكتساب سا اي ورايت
 سس هذ لوفاق وريد باقمروا وري ول سس نيربا كرك” وو رك طلغتحس نارب اوراس
 و تبرصن ني اطل حس نبا جرف ليك تدر ط كرنك ورش لاي يكن يلوك نيا مراح د اسجبا
 ظ .ور بينما نو تسقاء نيف وب لام يل ابيهاك

 تلى ا جب كن اشا لشايند تاس ربا سبيل اطبشسك بتل سو انج
 تمايق تن ئسا ركل صا ين ايماكدكر كك ال و كح رف نسبا نانا تنقو يروا تس كراج |
 ظ ظ - كك اجوب إيرب

 صال بدبسس يروا ط الخ او حرارتها بدبس ب
 كس نا يروا هسسرسبك اور: ضخ يب سور ادنا عوف لس انارقرفري ميئاورز قرفاسوو



 ناشلاوزجلا 4

 ىل ماع ىف روف بسمو هتسانب ص ان اجهيروف هاتلاقي تست شورز ىلا لدا جى
 كل ذركم لوو لم تاب ىلا يرو ات مد ىلا باوك اورز نيرا صباح
 هس ليكن رب حر صاوجايري سيث قتانزبا سات ادق سوت تك بسند
 لوس ومادري سوك يلوا لاسك بلس كدنروا لو مايجب لذ

 هيث ايف فرو ادا يحل سا هيل سا قير شو ع تيرطت د ابك بدلا الز باري
 : نيو |

 بارا درك يتب قي لص را نبي ى تاب لص ركل تك ض حت ينل
 سامو: بيصنابحا لات حطي باباي ييرداراكذاو لكى ص اخ دبي لاس 9999
 <حءلضو هي عر راش اواي سومو ر واكتب يلو كس اوقاوورن بصف نيب حسا ردك ن كي
 ين ِ 0 انس

 ناو ررنروا زورب ىباخت لاصائب إب تسوب بيب كلبي وو تسسا تو كساسومورواركق نا
 | أوم رس هس سوسو و كرا تك نيروبا م اماكل مب ايش اًينيارسود ءاومي ايي

 بايزمر 0 '(تفرافو رب اليروا شلك لوثوو هرم نحرك نيرماو طبع لوو وب

 مو ىت ديل يخائبر قياوكن اطبخ فتي با احح نسوي ايزل كوب دعب ازمداحت برقر وهو ف
 ؤ - لاو رباط دب كانساب

 ةلكر والكذب كركي سرنا ثيدياكل ويا دج ىدان طيش بتر بارا
 0 ايات ومضت كس اوفا ومادبب بج ز دريدا ايلوكعضبقراينو ىراسىب

 !درررداي(ل إي كن اورزرلاو ليسا نبا بجرب سنابي ب نك كر سوجيع
 سابا توب ةتيسو رق ضموغمو نودل سساوق سي رسفمو رو ثبت تبيان يكاد نس
 رب رو ايلوم شب افرمأيند روب اهئاب بس ضير نبا يانج ار لسد بيرد داك ح
 اني صتسس حالصوريثو قالمنا نصر انت لص ينكر جزورب | مرح سهير راين و كاتم
 . 2 .ايلانبووبعمو بير تا لولو ضباب سا

 وم ل انشا ترص دع لم ' امسي بسس 7 طيش بلس ل كر يش اور لحم

 سوتشوفع اب حيل وركن جيرو تتسرب ىي جيف ىذا ب[ اسك اهنا شا نايت
 71 < كدا وورش اينو لبس ناطيش- يبرز اكس رس لكن اطبُس ا در ىبردا
 و تافاورورب كلاب كن اطيش_ كح صا ايرورسو صلاغ بنو ضي اينو لب اروا قت



 ِ تؤ طابت اصمو شن

 ساو اهيوكن اساس بجسر اطيب اناا ام يم م ارسأن اطبش لسا ارتكب
 < سا نير وا اضاتير ني ناهس ى بدت نيا يدب يدلي اربي يمك سدتنك ض جسر وا - سكوب لضاو
 ءاوج لان سنن تيم وجوف تيار وابن شوك اسآ سبح سارق ير ا

 مث هذااب ذايعلا ابار امك تسكت هذدأب ذايعلا تم ئالم ليسا ل اعترشسا ىتيروفروا
 كاطيش.رريروصح لف تنج بوكر وف لح ناطيشرو ا يك كييك سا ناطيبشيرا هلدابذابعلا

 نايضرو كس نيش ريد ىداراج لاذ 51 اسزازي لي لوو دروا الركوع احجاكت سنت

 ناكر دا صبا ككل اسراز موني نيم تبيح ل وجرف با سيمبا كهل فل تحل اصر
 - كل ووراتيؤلاسإ نو وكاس نيش تامل كيب

 ساروا كاطبشسحا سوجب عزب كويك ار لوبق يوب جبس انم حرب سل اه بسد ظ
 4 ناب ب ك حيا تاؤزؤل تير ل افترشنا هسا قي فيلا طي هس لوف ك

 بع تفريد البو نحو نتفو بيا صم اينو كرب سا كل ويكاد شروع
 كل تردروا كن ورالننم ف اكمانغا 0 16 تيريروا شزلننم سس مو لناطبت

 كيلر اورك ويشونوا لوتمن قباب كرلرعب
 بلور ىدازال ذيع يكد ارد نرش سكلى كر شي سن يلا

 رب واول وكل فود تيربو اور ل وضل اموري ةرياعم كس تسد اصه لال ور

 لك تراولل ا تركى رزو تراغ لوو اعم | وج سوف طلاب لايق انصار نيك را

 ١ : 5 - وو رك
 ءارلو لالب سل انشا صخب نك نييز لير قار فوك نب هوويسيروا تا ابيك وح

 أف لعفي هدو كلذ قح ندا ردامَو- اسك يعل لا 4 ىتتا ووو ثرعم اكتر فك

 ظ  نولشيب هو لعفياع ل ثييال ءاشيي
 ىبعشورز سيرد نا . لإ بشيرول نب كلور باوصا .يتتمرزذل انقذ
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 اشد اجيرذيباباكتشنو رز انا رراط ليش ارز كواشواب بسام نب بس انش امن
 تّوارر ةغ 030 ابك ان سلو باك احر و رعد مان اكل نقل لل ايزوا ام

 < ثرموبكىبابب كلمتك و ليلا كرايبئاودعتم وج رعبإف تس كشجرة رف از
 ظ رعتم لم نير طولا انت زا نكس ماتم الرا بس ماس ايالمب تس بسس اكن يرو :



 ناثلاوجلا ورع

 اوم ادرك تتر نب تامل استواشواب يسار نيدينس بال سلك ماشا

 كس ساو لم تنو ثنأأ دلك ييلل عشر ىكشو رز قاعتشا ل انك قرف : 0

 اوراكل راب سبر كناجيرذ لاخلا تينووو ل لات شارعي روما حس تسري تح
 رذا ىو فطفرت سل هةويق دكجلاب كليا 21 5 2 و تورز ارو ك ترد ل ارك

 لكس ا ل ناطبش انيس ورلاو مكر فطن ورعج انبرططل وت هب ل بابك تورث مووو هو
 ع لكل“ ع د 5ك ل ل رس قل د

 نسم تمون قلوب نانانشوو ت صو ناو[ يا سس ناهس بهن كيل انباف يكل ا

 ساي سلبت سل ةلركالا س ندية لشمو رانا سس ليج ىسلأ نفل ايم صج _ اوم ايس اوبب
 كل وووب .ىقكتظافح سال ليروا اكرم بلا ور اس١ لسبروا تاكل امتد لاو

 ساونا ب سي نكح 27 حط ىساششور زكا تح اسكس يعرب الا ني ليطص ١
 ار او 2 كرلاسزو كونكت شور ىلاعترشسا شركتك اس كل لير كت طاح

 د اب[ كايباري سس بس انى و توعد كنود كاوكاو اب ب سة شال تشو
 ثمل باتتجاوركنللا نعوهتلاو ف ثعملاب متلاو ناطيبشنلاب ضكلاو ىلدا قداح يبد ناك

 سواضتم ونوو نمي او ناو ريب حط ىلا نو لصاواضنموو تدور لاخانزاماتشوا
 2 هلْ ب بكا لت لظرر وروا جس راو اكتم لور وأ بسس اكوووتو كسل اع تءادروجبوسر دا
 لرش ا رعاورشاروا ليم تسدلطو روف لاجمل اعت شا دكاحت انزكارك وو ليت يوصو رعت
 .داضوحالص, ثور شرب لبي اينو انام بي بونم ترن كل اتش ادوبداكتلطتوا - كلرضالو
 ع لوو نارك طال او جانا اشتسدلظرر وف بدبس لسا لمع اهب كس تنسو ثيراب

 ظ ظ -انؤر يووم كمل اعرررتانؤرتش
 مبلل لا كابأ بل ارو شوارب تسهل كانك 2 تسلط وروا
 ببح رروا ساب لفسا لاو كيسا شدوا تالا ادرج كساب رماد تيار رب
 اها كلا ءطلخو عجم ىنلاوه ىلاعت ىرارلاو طالضالاو حلوتشالا لوصترعب ضار

 ْ  لظل كوعبتف :ظلا اماو لصا مونلا لاقو بيئازنلا

 لكن ابرك فيلكو ر اوه سارع ىف ارجو ل اور بيو رشم سيرو ماع دك
 ظ . لمي لوقووانتذعا ع نشكموسر لثيلوك( 1 شم اد د ب

 نطب ىف بس انشكس رع مارق ل خد اهنم ل كرك ابك رجب كسا رمش رز

0 



 ناشلاوزجلا 0

 قيل ىلإ عه نا اهنمو . سرفلا عاف تقلطن اذ هقلطاف سبملل ىف تشيز ناكو بساتشك
 أنه. محلا ىصااف ارا عفن صم نأت هندع ىف اهتم !مصع اور هل اهفصو ”هشيشحلو نخ لاقن

 : . لعأ هزداو

 نجردمقن يتلران لس حرس يرون بسقف رت ريس ششيروت -”ةيونشلا
 وو الع كل وب ركل وتسك ءادهر جلو ا سزف تبا حس سوي ني لاق كتل ون
 لدنك رقؤلى روف تبل تاثير سس لب نيل جريج ويك سرق امالاتل سس نا
 درو يحاول وو رك نونثلا تال. كلذ نإيب مقتا كن ية شسداعوك تدك بوف انصار وا
 بيرق و تظال كاوا قعقرفري مان ليتم ا كقول ئاوك ووو تمل

 زيتو لعقو حطو ريتال نب لوفوو رشا. كلام يل ضو و ب تسلط وفلل كرون
 سن رف تافصو حلوراوكارباو سانجاو كاحو

 لو تج ابارك ةرفزج كك ارب لابي ب لي ةرف قرم يوت
 7 تمولك ريشسو مران ئرول سيلا .ٍبرك منن ان باح ب كسرت ولا قفا

 اكاد كس ماا ايل ليلعب ابك ستي وباس ني عري عمارمووك ا امك اوبس النا كارز

 ] -تكرفاو
 تيربو لوصا ديك سا ايكرساطنناد اين تيا نيج اسكس تيئاصثو تبسي ىلا

 عسب ددبلا اهندن لااقاكم اا لد ى وم كوب مو هيل سس تبين ارصن ل وصا ضجر وا هيل سس
 - امخضنالاو ششاباكبسرا زير وا امض ى دج لصارو رك تكاد صبل_ اهنا كم ااا لع

 -2 تام روروا تيسر كلبا < نيديرفن يلساو و بس باع اء ريل ااماف نيا

 طال ريقعر مز سا لي سيثلاف قر كى ربا اساس كوب لا لف دردا
 أ لولود زين . نب هلو تقاط قرب لأ وأود عبروا كبي ن ديزي كس مرقس 2 لول
 د اضرب ثو لحن تيروصو سف تاب لم لوفوو تبا - لن جنو عيبو لقاعو تكازدو نان
 : ليد لباقشي اساكس ارو ضحي لا حرط سلب لب اتم نايضوزج اكلوثودروأ تس

 حيا يط.ىقن_ىلاص مير لضاو . نسكرول موج سان ايب لولو كواضفو لباقتس ا وو ٠
 جر وا عنرلا ن تنم ثري ردك يلب صقار عي تلهب تالضر بكس سا - بطن
 ا

 .ج لاعرداراضريفس مير يرثنضناكاتساطوا جسم امو عانس ملك يخلي
0 



 ئاثلاورجلا كم

 رض واسف رش لحفاتسفظروا - يس قافناروا بييترت روس . عفن حالص رين ل حضر ظ زي .٠
 مفتوع ىلا ىلع يهزلكاو هس نوف تمت دبى ن اكن كير وزين - بس تاالتخاروا سيرو

 نىرحاز نم ةطح م اهنا ىلع مهزنكاو تك لج تسب تلاطو ا -لامذنلا ةيحاز نم

 كابباراوو بس عرب سا سافروا لبن اربر اهب لنيل إب ساقبا كروي
 ىكتسماظو ا  نارجلا ةزه ىف كرت ىو . سمس عثر كن اردا - ءام حت ءروأ درا ليي
 .تلكقلوب سرير برا كاربا عشب لنا سافروا ليك ارب ايس لينا نب عرايس اخبا
 دلو ماونلا لزي لد لات ناربالا ةزه ىف كرحتنت ىهو ىس نان عرشب كن اروا بس ابض ممم
 بّيطلا نطنملاو مكدلن م ككل لون لب كككلنلا ليبس ىلع الءايلواو ةهلأو :كئالم
 سلوتت امكلب ةدكانلل ليببس كخالتسب ساطعيو نييط ايبشس سوت لتحل ةملظلاو  قطانلا نم

 ١  ةرمزقلا تانوفعلا نمتارشدل

 روا وبطل ترس انو وت وب ازخا نسلط ار واد عب لست يد بكلب تتكيف
 ملابس هك<كصو لت رلاس ا . كس دان بباب ضروا تس حرر مجروا هت تللرور وا ترا للرع

 عبير سمار ملاع ليم نيد ظفر وهو لاعف ادام رينو ررضو ئلداضو الصور يجن ل
 تس تالظ زو اك بح اصهور اضورُسو ردوا رول( لمازجا إب سيرو عي اكت لبو حرالصو
 تيب ركومو ترصن كن اردا فيركادجب سس تدلل نجاواروف سانجا فيرون ب تلك انعبا |
 تاوالشاوز 2 اد تلكم نجار ول س اجا فوشان الأكل بلكاوك يد ورك ل

 < _ كيركل مسام قيام
 بلا كسل فس لوزن شدي تسلك زاروا لبلاك افنز اوووعصفأ ور وفرد

 طال و جزا يكس تقاس تابارتي كسر ىراب ماكرو انكم عرط ىا سب
 رو طاع نسا لسا تير يرهجر دا كلبا ريجرك بآن يبا حس تفرك تدر زج ارو راج ار كورت
 .واعمو تمدايق سيروا( كام يشر

 تفس هوروا لإ لم تف كى تدل ظر اروبا وف راذرجا تو سال نساك كان ني ىلا

 كيور اذزجا لامعا حاضرا يثاب كا راكؤ او عسا لسير مشن جوك يانا ع
 - لب كو اعم

 انك ا
 : ب

 كرو ءلررو رازبا ىديق بيا بس« صير وا لك رن يدك 1



 ناثلاورلا 0

 ترسو لي ةحر دورتك رانا و ركل سار ىضغ حس تنك تكلا زوري ازا
 : هس ىلا منسي نت دما تار جرعب دم صو ىلا لي اع أ اهءازجارو 780
 روت سدوم بكير زج ا ثمود اذان اوك يان هدب كبح عرط يروي ذا نخر مرا
 ماووكه بكير اون لبث لود وردي هدوجهككلا سراج كراون نارن اه عب كتر ان درتي بس
 ىلا . بسير ماكردناج تار ان:رغأ ىديمردا جاني ازييكر أ يفرغ ديما
 راولا 7 اناس م ئرناو ترجو 4 كوبل افكيراولا لبيت اروو كي ع 1 رثبب» ترو
 ظل اومن كا سارو عكر م م ول قلك ومعك نكي امس لم امى صر نس شبس دال

 وب كدنام سوبر امى صر سيق تسلط وأ ءادعبا زوري حرطاكا تساناجأ
 !هاعرعجب تسراوما مادوكرن ابره ب عزان لووصووتيردا سات ابانرب تاررجدن ا يردا ل
 ظ 3-8

 كسا كرام وا نو سكن اهب ريو ادرج يحول شام اروا ث ك4 كرد كملاع لرناب كس

 ؛اهرعب لسير ان موري تس جو ىلا . تاو ركعوش انجتراولا هي إب انفك ماو وك سيربح
 لءر اولا ناو مورا لارو كلب رفا ا تس يبار اولا ب حرروسروا تس قت 9 2 2

 ظ رك ابرانب#
 جتسروأ ى درو صلاطوتب ىلعا ماه هييلر اوفا أن تساند جئتك ردا حا ماوولا بثه ودوا

 . لاب كرواراولا ساس سم ان سا سانت ىرابر شدي ل لنسيروا سم امال
 الكل و اساس 'هوروا اصير رو عييعر' سرا لل امج شم وورعإ كا سا

 ارك ع سوو 201 اعو عا ماع حرط سا كس وجو كل وف امس هو هتجسالاو دمام

 هوارص ارك ل ل قلل عربي وأ َ تتايرسأ#ا تنل لب لووو ترجو َس 5 2 ياو

 ّ 1 اصر كل لاس | مهب تكييف كةساعور

 نايشؤارلاو ذابت كوزح . نب تزم عابتاو باص ريا هر ياكوسوؤنش يلزم ياش قزف
 بصرك او يشولا اوبن لاو نم تاوزه بسن كس .ءارزو يل م ذابقردا اخخ اوهررياط ل يكس اي كس
 ب نفاوه كرولا بصل وصا تس تسر يكوزع ءايوركل قم سساوقله ني كراع كوم
 ل نه تاب اع لصاو كت سدلطور وف نيكل رطل يول هو

 لاعب لعاف تملظو ا يسر ايتالاو د قلاب لعاذر وأ لاح انكار وزهمل سانتا تصنف
 كس تور ور وا .هبس/اعيرنا) قاد لباج تدلروا سس ساصو طووول . جس قافتاو طم |

 م1



 ناثلاوجلا | +

 ف افنناب صال حس تلو حرطىسا رايت او رصق لد امض طجنو قاض بربس ا والنخاو جازت
 يي مرايا اب لاكن خاو

 امك نزواعربتا عى ساروا توب تبث تفرو ا تفر مطكيل_ كج ا عابتا وزع
 طفل لبو كركر ييصفن كو تف كسر يكوزه لس لاوحا كيران كول تكيس ل راف جانا
 . تكن يرن ورح كرش قرن ظفل بر عرعب كبيير كوزدسدادنز

 دلك كيس لوس بكل لور ارش ئكوو لب يح مانجر يب ركرق تاز يوم
 اكساس يلو كلا همر لوكا لو كوم اوم مافكرت تس
 اقف بنك بس ماكل اعننسا سين ىريب ويب ى لضخ وا نو كشك وع عرط حس
 سان اوند كلدز ناكو - <تيرتب لمن صل حنو للا بانل لونك حارا ف سنا
 دءاسنلا لحالاومالو ءاسنلا ببسب عقيامنا كل ذالكا ناك اليو لاتفلاو:ضغابلاو :فلاخلازخ ||
 ..|لتقب انا نع كو الكلاو سانلاوءاملا ىف مكازتشاك اهيذ ةكرش سانلا لعجو لاومالا ابا
 .”ةياظلا جازتزشلا نماهصلخيل سفنالا

 - لين امصلو بلاحصا ب . جس ريئاصلو شل ثقف
 وروى جانب اضم ندب ن السا ىتكرر له نوبقرم باح مي - تيسر ينوي معلا رق

 هس اه/ررعماج لدعم لس سوعمنا ماناك تار تش اب ىاشسلاث بلس شبا نيل تسلل
 نداضتملا رس اننملا ناك - كبس بربس الط رقناو جراوتما كس تردألو رول ثلاث ل صا ىرروا

 .خارتلا نم لصحيو ةيلظلا ةوفو بزللا ىكىنلا نودرعمأتللل لعملا نا اولاقو عم اجبالان انتمي

 . ملاعلا اذه جازتمالاو

 تالا الل ناس الاوهرعماءإ, ل عملا نا ولين مهلا :ةينأدصي للا نع اييعلا رضعب كح
 ىحّرسو ىن بل تعفنم فام لكو”كلنلل) دما مهنع حو ضخ الظالو ضخ نب سيلوهذا
 5 مع |تاو انه الإ نميفامل نا وحلا يذ نع نوزرتجو مرح

 [مالسلاو الصلابي نهم تما تس مانووبب . رار كل سب نعد نار - وهيل
 ةوهيداه لاقي كس داه يسزوخا بس يفزعاظفلرب ضعبلانع. ني لوق اددعتم ريمت سو لومي
 || قش |هنبوت نركصيصختلا هوو لجعلا ةدابع نعاوإن منال كال زنب اونمُم  تااتاذا لجرلا
 ض هيسود تامل ل ارنب, تييروص رم لوتس حن هك اتا كك هتسيوو 1 ترق ا-لاعحلا

 تكول قو | رام بردا هكر انك رسوو تيك لس وعنا لبق انا ورك
 < ف هم



 ناثلاوجلا | بم

 و .هتس نكملا ادوبي للا دإب سونام هي ءادعلا صج نعروا - قاررف وبقت ا شلات شات
 اويبايلوردوبي ا ذويردعب كءبيرعت  ييساذوبب برعموو مدد لمألا يلرعظفل ركاروا - قراومل اثم
 لور وسو تسد قراس يس مان كس كا .بسم انا بسير نينضازلب مال بوقع

 - ماا شادا
 .ج امامكم | لع ىليك سما ىراصن - بيلا, يجن آر ق قرأ صخلا

 | تريمفر عنتاب ع مالك صن ليتل كرا طل عسسل اصن شيل اصأ جس نصت يك راصن
 رعقتاطن مل كس تروكتوا بنا بادكن صفو كوم سلق بع مالكي ل سيل نيني
 رجا صقل لاقياك سهل كر ذلابمرإب سس اصأ ساب نب - روبيسلا# نانو نامدن لش
 لشي يفلي كك رف سمن ئئورصاو -اب ين عحب ل نعروا - رسل تعيصوزف نيف رحنا ىلا ة ساشا
 سايق نو لك حكسسونور كاصن كىر ضرك هس اور سوم كود - 2/5 27 رز

 : -_ نار عم مارت لم
 ثلا لضئراصلر وا .رمد عب كرارم لش يرصن ب ىراصن كنب تك بدا ا ضبا

 اًكاصن ع جب يراصن كل و مك بسد ا صول وا - ىفو ببسي ماو نيون لسا لس سا تس ثراث
 جليد زم لوق ي - افلا ءايلا تسلف م فيفختلا كف ازسسكلا تبثقو ياي ىردحا تذ نح جس

 كشر صن كم اا بيلعب لوما كل تكميل نا قي راصنوكم السا يلعى تبا باس
 وو كس يبيع سو روا بأ - ني تير ير كت رصن لك سود كإبا ضب اهو كهل سابق
 تدباانه ىمانهعييما سيتم لم املا كرم بي جاني اناك تيرس ورعان لوي
 يلم ضعبلانع_ سس تدب ىو ىى لى اصر وا اوم لكراصنم اناكم السلبى دك نسم ا ع
 اوصلاب نا هدا اذه اه نارصن ضعبلانروا نصت ضعبلا نروا رصن ضعبلا فروا صن مان
 - تّلا ٌلهحلا هدو -ةروهشملا قرضلا ىف ةسوربملا بلاطملا ىباتكص بخل دم



 ناثلاوجلا |

 اما يرانا كح ورا اكورينو مالسلا وم ئاطو ملل ام انا ضير يبل صوم
 سا .ايبالا يباني ءاجلا م سمانا[ سس ثيذصن ل عسا ىريغ نبل اسك ماسلا

 - مكرلا نارا رئدارعب - لوبن انجب س انه انركعرردري لابي صال اك ساول ا دنج كس بانك
 متشسا سورفل وا 2 ىفاسنا عوفمالسلاو ةالصلا لو انيببليموآ . مالسلابلع مو

 ٍنبلكنونسمأح نم لاصلص نم ناسن الا انقلخ ل قلو لاعت هيا لاق - ب لكس يقبلن ا ل
 ى امض اينا عفو لو صقمسس سا ايكو لعمرك دبس اس ص اوك لوتشس فب مآ رس

 خنللب لكو يسلا روم سئل ل ضفا نارا صاوغن يل اهفا رك سرب ببسي الرع حس بعو
 يل ثشمداعاو سارق منعت اوني سابجن با نير نبا ىدر اكل مالا ”كئاط طف رومكبا لامك
 تيوب ليصل

 انلدو بسك تدعو لكم 7 اعلرا ره طر وأ حررت اشار ككبس وي يظن اككوراو
 لح هدول 13 سايوااس اسما ليك ترعب لاس ل وحال وا ردن ل ص لكن افا

 ممولعم تصح ثسداعاو نارق . بس تالف كم الساو ثيسواعاو ن؟رفبررظنرر نايل قال
 - لب م السابع موو ل وا ك ساروا هاواي عفو كاسلا رك هسانؤ

 مهب سما نيف تعلط ميدريخ السلا هيلع لاق .لوب زور لبكل مللي وآن يل
 كابا كاع ءوقرع بعكن ىلإ يوم يسم داي .اهمم مجرخما ميقو نزل ل خس د ىشو هدأ قلم يع عج

 ىا م دا طبها لاو نسل نعو روكسع نإ هس يشل نكات ]سد نيتس نوحسسلا :لخنلاكناكمدا ظ

 ديل تطبهاو لايما ىلع رصبلا نمن اسيمتس لب سيلب او نب ءاوحو لنصلاب ةرجشلا لكا لعب
 ' نم ١ سرتكن ال ءياجلا ثيأربلا ىف زك  نآهفصاب

 شالا ل ءرطن تكلا ريس نإ لما مالسلا ىيلع مدأ ىلعدزيا باتاملاّبنه نب بهد لاقو
 هطببم ناكمةكمملا ضنا ىتحان اري أ صال ضرجلا نم ئش ىلا يم لق حض لق ز دائما ينك ضبفو

 لحال سيلباو ةيربلاب تريلة نيج لوح هدا طبهاو لنهلا صرما قرن ىف ن دع ةنج نم طبه | نيح
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 ورعب ةرلول حلا تذبناملاو اودرمأ | مدأ اكو ةليال سفاهيف ةرصبلاب مغص ةنيدمةلبالاوةلبالرع

 ىتكاح معشملا ءاوح تلزغو ثرحض رهلا ىلا طبهاملو نييربلا لمجا هدا | اًردجر عشا نككليوط ناك
 لن ا وانطب نيرشع ىف دلو نوعي سا مدالل نلد أهي امضياد ثم "”بيتق ننال ثراعلا) انك اهدي.
 ناكباتك ل واوهو ةقرسو نيرشعو ىرلحا ىف ١ معلا فرورحوويزت لمحو دلا او نتيملا رض يلع

 مذزنكلا ساغ هل لاقي سيبقت ىلإ لبج نم عضوم ىفهل ىفح مالسلا ىيلع مدأ تاماملدايندلا ىف
 يعم تيناثؤ هلعجو السلا يلعن جوختساف قررخلا نامز ناكقحرماشلا ثللةىف مدأ لزع

 خس افلا هدأ شائرو ناجم ىلا مالسلا هيلع مون هدر ضرما ث لبوءاملا بضناملف ةديفسلا ف

 - ساصتخاب ىثمنا

 لولع لنا لازن او ةرلو نم "شبل لكو دينا ئعد ناكو مدا للو ّلجا مدأ نب ثيش ناكو

 1 مران اك دع ندا ىضر سارع نبا نعو الاس هرإ» ٌساعو نفح نيس ثيم

 تش وانإلا من مدام سو خو اقل | نيعب سا | ؟رلو شوو طلو غلب ىتح مدا تيم مللاق كلم ١ جب

 - داسفلا مهلا

 ةبعكلاب تفط قل سس ةعكأ لإ: راهو نيعسأابس اب كس ت اموت شاكر لوع نب وص
 هس ىه دخلا تيبنو امحلو تظفح نيتيب ولن أف ره علا” كم وق عم

 انيعمبا ار تيبلاانهب انين مث فَط مكانفط لفل
 ىللات تم ننم كال ميل لوألا ك جالا نمانا | لاقالتملقف ىنذ عناما مهنم دحاو ىل لاقو
 نع ىل لافف نينسلا نم لاقلا نه هلسلا ىيلع مدال سل اهل تلقت ' ةنس فلا نوعي ساو عيطب

 هنبالصررلا رس نوع ا وس عد نتف ريغ نعوا كيلا برغالا الهنعلوقنمدأ قا

 و 01من سس زببس تلا .مصوأ فلا ةئام نلخرق ىلا عت هنا نا ميلع
 - انحاومنا

 دا السلا هيلع مدأ نم نمتنس م . ىضل !ملع نب |لص نين لو بتكلا ضج فو

 تال ذواقزخلا مايا نم مياه هاغبت نما تنسحا نا لاق مثالسلا يبلع يا يم لقو ثلل ةوحن

 مد[ لمت نم ١ ةلس د ...:مارتل مالسلا يبلع انيس لل و ليقو - مارب, ثعصنذ تءاس| ناو ةنس فلا
 . لع هيدا وأناه  ةنسس فلا عبس ةرضاللا عجب نم :عمجايث لا * سابع نبا نعو .خالسلا هيلع

 ا
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 || كيل ىب دريزب سبر داوه و ونحت نب ل شونم نكمل ن.جوفوهد - م اسس لا فى

 كك أ 1١ - لير ب لاوحارنج سبا - السلا اهيطعوثبلا ىلإ مدا نا: ث يسن نب سوفا نب ننايق نا
 نب) ةركد اك - كن كتير كل اس رونو توب تءاثو قم ا|ابلئم وأب جلوب تقوس ١ سس اس

 ئئطروا ىنيك بسب .هيس ليك ص اك نر ان'ن بر وه صج لوفي - لاسم | مم اي رع د ربرج

 ب نبا
 لاق مدا ناك نأ هذا لوسرعاب لاق الج سنا ماما ها نع ةردسب نابح نبا جرخا

 مولع حرولو موارظن يي ثدع سا .نمف شع لاق وف نادو دنس ناك لاق لكم من

 لسقلو هس سنارق .ىكليوط رم 18 بأ تاو تبا تاير لوط كايصرو كسمارسلا

 ب نوملاظ ضو ناذ وطلا مه ناخاذ امان نيسْالا نس فعلا مثيف ثيبلذ موق ىلااًون انلسرما

 راوس نين تشرع كم بأرج كب هان السوم ةكوب قرغرافك جنن سنا مامن سايد 50

 7 اجا بمكل وفي مك هر وا / لسع يار نع صك ن (رايسام. هو رواتب ظ

 تس ثضإيو مامو ماس بي الثدالوا كات رم لايف لس وبك هنح لامك أ
 هني شذ انلعجو ىلادت كدا لاف - كت اير كساب سنك وف هس و سس لبا
  لحا ياس . م لاول! ثفاي و شبح اونا ماحو برعلاولإ ماس اًعروفوم ةرهم نعو - نيقابلا مه

 مولا نسرساذو بيرعلا ماسل لوف ثذاي و ماحو ماس السلا ىبلع جونل لل واع وفرص ةربره ىلا نعو

 و رييربلاو طشلا ماح لوو مثيفريخالو ثبل اقسلاو تلزنلاو حوجأمو مجيجاب ثمايل لوو مهينريتلو

 - سازربلا جينا ناوسلا
 مميلع حرول لي مامدالوا ضل |وقنروا نب ماسدالوا ضكل وغب ن اهتسينبو كانتسلاب ل

 ىلص ليا لوسر ثعم» لوعي نع ننعم دانسأب جام نا ىّرع 2 دحر هور رشد ماسلا

 ام د واد ماصو ىلاربطلا دانو كالا مودورطفلا لمع موبالا ىهرلا حوت ماص لوقي تكلعملا |[
 وه للا رطخا خده ىلا ماصرهش لكنم مايا نثنالث يهاربا عاصو ىهىلا فصن

 كسير نر لاس ه9 ه رغب كت والو كأم نب حروف وتم بالكس لبن ىرط يرانا
 لوح مال ليلع موك ن ب نير ب حبونمتا نب ليوم ني ليك تسب هرورمتى داش كم اا يع عر
 كسى احن اص مناك انزل دن علم نسما - كوم البي ثهإب ماس - ماع تنس نطبلكس هروح

 نيب ناكمنا فلسلا نم يعاب نعى هس لقو كل ذربؤ, ل يقو .س بوس ب اصرقرف ترط كم ان
 نيزلا نقلا ث حان هاب ضكلا ناد قال ةّزم ىلع هلك نور آرشع مالسلا هيلع هنو هدأ

 د



 ناثلاوجلا |

 وون ليحوت ىلا ءاعرلا مسا ننالاب موقىلا هذدا كلسرا ىنْلؤا نلاولاقو متلسلا ىلع مرن غيل ثعب

 السلا هيلع
 نب نو نعف بسس كم البايع عرف تس ترباس ىلفصت و رتب و ع مود ال ا

 مهيف ثبلذندس 2 (لثو نيس نبا وهو ىموق ىلا اًميون لس سا ىلا عتوشل سابتت هذدا نا لاقدادش
 هند اعظم سايع نبا نعو ننس نس[ لثو نيس كلذ لعب لساعم اًماع نيس ال( ننس فلا
 وةشام نوبت ىف هاند مث تنس نينا و ةنس ناي سل نبا ىهو مغيلاحون دنيا ثحب لا يهنع

 دس نيسقتو :تاهلث كلذ لعب ثكم مث ننس تآاس نبا ىهو "كندفسلا بكس و ننس نيرشع

 الر افك يكت النخا تس قلرطو ند كيدلاو كيس ا ل لجاامتم اب ابن تيا اكمال ايلع عر
 و ماسو مام ىجن يك ظباسكاسلا كس ايند ىراس.طوب قرغ م نافوطة اسكس نا ردوا ابد داس

 لاق عا ضجيروا لور كتم كس نافوط عروق و هيو رثمو لاراف لبا ضج. ليوا وا ىش إي
 "تيا اما وبس عقااو سم لاب را ترص امن اعوو كم صكى وكم ب

 لوقا نشا ى حي لئتررطح اد نإ لاوق اد ردتم لب ى تحسون رلاذو ىلاعت هل وق
 ضيالا ىبنرمءاملا سجأ !ىا كس للا ربو ارم ترون ( الد يسر جئروأ عرولط هس لسا رك يس
 ىف عضوم فرش اروتذلا (مد هلع ردا ىضرم سابع نإ هلق ار وش ضرمالا ىجيو مس برعلاو
 هلاق - ياهل لود لس ضويسونتوو دام ىرونت 00. داتف دالذ اهيذ ناكم ىلعاو ضرجلا
 أع تلعف نم ءاملا عبشف هلسلا هيلع ون ىلا لق! مث مدل ناكو كرس اج نم أومن ناكو نسما
 ظ بق

 كل نكىحشلا نعو نفوكلا تبحات ىف كل د ناكها لاف ني لاوقا سس عروقو لكسر ونا
 ناكاشاو مدأ مونت ثلل ذ لت اننم نعو ةفركلا لجسم نيوجىف ةديفسلا السلا ىبلع من نتا لاقو
 - ستجلابوتتلا ناك اع نإ نعو ماشلاب

 لافف ةنيفسلا قانلا ”كاقن احون ارتا برقعلاو نيل نا ىولا نب نابلس نن؛كلام نعو

 نيت نه كرك ذ محا ضن لكلا كل نمطن نحو نيل! الات كلح ا الفاياالبب اوّوضلا بيسامكتا
 نينم ملا اندانع نم ىزا نيينسحملا ىزرحنب كل نكانا نيملاعلا ىف مجون ىلع مالساعمرضم تاب

 ' 2 كتم ىبغلل سن ارعلا ىف آنك - ىارشب ل

 10 | .احتابأ بم االايلع مو ط ويم نمل ماظ#ابلع عرف نافل
 'ويولا ولالا تاافو لاساكم ابل بيلع حروأ دعب كيرا رقت اري ابب ىدووب هكر باب تس ذييفس



 ناش |
 ١ معا .ٌشاولنه

 | مهارباوه بيرووملذ انا لي مكركنآرقووعردا لوو اضيفت مالسايلع م يارب
 لى سم الساونا ه-راسدعب كل يآ لب ءايبنا] ارج ب - مل سلا ىيلع وحان نب حمات نبا

 ميلك ارب نب سكت نب انوب اهمسا ىلكلا لاقو ىكاسح نياركذ اك سليم أم اناكم يلا 4

 از س أ. عئالاوربو قوبب لم لاب لصرا قنا درب كاس جنو ام تاكسي لمار ||
 20 كأرق لإ نا نبا لس أم اا الع طول 2 دوزتسو ودع بلر

 امانصا نتا سيزأ ىيبال ميهاربا لاق ذاو ىلاغت هّذدا لاق <سابكي ابرز م اناكيساب كس بأ
 ا ماقهلا

 تسرب تنجب اد إياكم الس بلع 1 1 نب ةمكلو ريكو لويس م لس اهب ضع

 ام السليل امال وتعكل ردي فام  تياوب قالطا اكبسأ يسارع زور وامتنان
 تبى مالي للم وأ 2200 ادم ماسلا اى ايدكس اعكردا - امر توم اب
 ىف كّبقت و . "تيأس ا هس عم ىبروا كك رموم ب بات ييتف اكو كرشمو تسير
 ' - عت _ نب لحب اسلا

 مسيل لب امساروا كك حس ءراس طلرروا مااا سا سك عبود سمار لل ربا

 مك تس لادالوا لمراد احهسا ليسا كس البا لك مخ < وربإب نيترروا مالما

 مارا توبايي لوسيل شال سراج قياسات رم سي مال ليلي الواوا
 سل طبي اثونيسيدقنم ضاا ميروا تسرب تع كرصمر ب درهجو/ماشررابب ل مالا يلع |
 (رعلاولوا رإب مال اربا د الشمر نت ان بس لئاضف هس تسديما| فايل ارساء
 (لسل انما موعلاولوا ماس و ةالصلام#“ ىو حرار ىوضورو مابا قتال تس لارا

 7 اكيد مك اتا كس يسأ منيو سراج ابد سري لوبا 2س سانا نو لاوق ا ليواعت كك
 ْ - «سفن ةفس نم>ل( ميهلوبا ةذم نع بحري نمو ب عئرصتاكس اسد أرق

 مشيلع هاد |رلصر ند! لوس س لاق لاذ ”وعسم نب نع نيدصحصلا ىفو رسال يطا سا
 سانا مل دانساب متاح ىلإ نبارك ذو ٌاليلخ مهارإ نذخا مليح ىنذخا نّنلا ناس انلااهبا اي

 ىربطلا ناقفخ مسي مكسب نم حمس ىبلق ناقفخن اكنا تحل دولا ىبلق ىف ىقلا اليخ ميهاربا
 ثو باولو ال يسآر اب امه رين رق( هر - ركز بسوبح ليما مامن يسأ «مد -ءاوهلا

 : عملا



 ناثلاوجلا | <

 نوف ىه ا يهذح مرد ىطرم سادس نب نعرجسا ىدثم فذ .يساومرلو اليسار اب اه لب هرقل روس
 سنا نعد انساب لسا جرخأو ««د مهلسلا ىيلع ميهارءا ىمكي نعل واذالرغ قرع ةافح سانلإ حي
 ءاطا يسمو سو مهارءا كاد لاق نير |ميخاي السلا ىيلع ىبنلل لج سلا لاق سنع ندا ىنجرم

 . متالسلا هيلع ميهاررا نم ىنح ءايسنالا عيم.نم لضفا ىناب للعلا لبقوا اًمضاون كلذ لافو
 ل مها 6 ىقعتييدصاك سكري تيل شوورو ىري بأن هس لبي امر (مل

 200 ل 9 ظ

 1 - انك جاور

 مدرع ميهارج ا ناك ريغ بيسللا نب ليعس نعث - لإ ثءايلوا ىتسب ىاسا 5

 لقلي ثلا فا سازلا لوأوب ساشلا ةوقلنلا كارا نتتقا مقدار ةورشملا تا نسل
 ليو سلا سبل نمل واو ٌنحتسا نملواو |سافؤ ىف *ن برعاي لاقف ساد لاقف الهام ثدرعأي
 أبا دّندا هلعج نملواو هدا ليبس ىف جاه نملوا مميهاربا نا انكم لئئاوالا ةرضاحخ ىفو
 مز! نمل واو بيئي هند[ لصد ١ لوسر نامز ىلا ىن فهلا ىباص نم جيرخ نا ىدرف مايسمنالا
 أو_رينلا ىلع بطخو قناعو اصول درت برساشلا ضف مسافظالا ملف نملواو نافيضلا
 متيذو لأي لجرلا ناكو بذيل ورفوهلا خلبي لجرلا ناكىنخ ند ضر ىلع نعو باش نم لوا
 فرعا اقتوو بييش ىل لمح برس مثلسلا ىلع مهرب! لاقف لولا نمرلاولا مكيا لوقف سلولاو للاولا
 .-  |ماقو ىفوز هللا لآقن نيضيبإ ةتيحلو ىسيأر حيصاف ىب

 ناحساربج .تييرصم يطرب | نطلب ماسر إل لج نزف دعي سمايل ارم
 سس ريئاعلا طقل تشبإر وطنى وم ىرسر وا - هس ليي متنه (س رطل دادي مال

 ناوجتىويتىتحروا . سيم مراحم م اناكدتحك ض حبل )نع نشل نائل جرس كارد نورد لو طب لج
 دب يك ىف ىليه.دلا هلاق - سان, نول .نيملا . جروس. ناسك بعل د له كنب عراب سنام تشب
 - اشم !جتياربلا ىف يشكنلإاو مالعلاو في ىغتلا

 || ىضملو ناؤوطلا| نم دس رملنشل ىضمل مالسلا يلع ميهاربا للو خس انلا بنك ضعب ىف و

 ةافو موي ناكميهارب ل جنا ةاروتلا ىفرعق اولا بيب رش نمو مالسلا يبلع مدأ طومه نم ننس ملك
 فم ككل نلذ ةرعب نم بوعشلا عيبا موضعب ىأرم ىلع ميهارباو تنس هم السلا هيلع مون
 رمش ىنطلم مالسلا يبلع ميهارا ىفوتو مالسلا هيلع موو هد نصب نم تقيلخلل ثلاثلا بالا

 ٠ .721ملعورلعا هتداو انه نأ مهلسلا بلع مدأ طبه نم تنس

 ديب



 لاثلاورجلا < د

 نيج هر اود ل لاعترشازعب لاوس ل اهنا :وىيردقلا لكس أ ماكر يورع
 | لزهر انهي لاقش اق يكل وز لكك طا -اءاشا لوزن
 | فيك ماظنلا لارظناو ساخلل يأ كاعجنلو كل سأح ىلا ظناو ىلاعت هذدا لاق ابار درت رك

 . 5 - : حياهوسك اهزشنن
 - ىصن تحب سصنر يح تدعي ضار نإ لاق: لضرشنا نبا يزعل هس هدبقكي ووري ضع

 هنا لاق تس نايسرد كم اا نلابلع [ زو ما ايلطوؤ او تايزاك يسأل نب كر كنا
 [لعمسور صن تنك ارث ايزالسا لوق سوبا . ىو ا يركز نيب و ن اهلسو دؤا د نين اف ناك

 ئ انه. السلا ىلع لنوم نمز ىف ناك ويزن ا ذر نللا نح سس نييركأسع نبا جيران" جس
 ل ا , -لعاهلداو

 ننب بوقبي نب ىزالنب سلاع نب ثنهنات نب ن لزينب ىلوم وش - م | تلبل 57 ول

 تلاسر تسون سا لافثرشا توب شك باو تس نو - مالسلا هيلع ميهاربا نب قانا

 ام هي هنس ىلاعترشسا كامو لك توبلي اال نورزإ قاس فيا با -إ ار

 ردكم د ىو امو لضأس 50 أوس لورا سنافر [لضف|سروا َ ارف لوبق

 225 1 اندر دايو /متس ابارك باو تسل كو ات ىو و ووب 3

 ْ ترش امر ضنا توبننزبكه تنك امو كت وبن بل كم ال يلع نور

 | ىبلدثلا نعوبط رقلازيسفت ىفو تخذايا ليقو ليث لوقب هس راي اناكوولاو ديس
 بأ - هبشاوهوياهنلاو :يلبلا ىف الك: نئاجويريس افتلا ضعن ىقو لناه تنباخول اهمسا
 لري ق1 بانك رامرعب كناري قوم ل زان تروي بس ٠ ليل وسرو يتم رعلاوو
 ل اعنا سنكرب لك بأس اوم اسم السلا ىئ راب ار بانك يسر واكس

 رو ستسما ذم الللي ريف تار كاع . ارك يف صنوف ىف دعي يسا
 ودرع كسر يتسم ا _سيكور عابر وس سره سك تسجو لا أ ايكك اص اا

 ءارجالا شد احإ ىف نيد 2 تمنت لرسا كاينأ دن ثرها سي تا ؤإيز هت بس ويورر

 - لرإق ىف ىلصي ُماق وهو ىسوج سم/مياع دزدا ىلص ندا لوس سنا
 ًازوقوم نع هّندا ىضرس قرب ره ىبا نعر ها ىؤم كرام لل الع ث صو كمل اعترْشا بأ

 تبوملا كلم نيع ىدوم ٍطلف كب سببا لاقف السلا يبلع ىلدومىلا توملا كالم ءاج لاق

 ماسلا نإ نأ لصاخامب ىنع باجاو نابح نا هلاكتسا م عوف ناجح نإ دامو اهاقفف

 هيلدا
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 انهت ذاريغب هرما د لخ د ينال كيطلذ السلا ىيلعىسوم اهفرعي ةرسوصريخ ىلع كشدجمل مفرح م
 اًسوف ىهاقربره ىلا نعو ه١ تذاريغب كراد ىف ثيلا يظن نم نيع وف زاوج ىف انتديرشل قف اوم
 مالسلا يلع ىسوم ىلا تح (ناسنا رموص ىف ى )نابع سانلا ىقأر,ناكتبوملا كلم نا

 تقفنشل كيلع ىتمارككول و ضدي قذ ىسوم ك سبع نا براي لاقف عجرف لاق ىنيع ًاقفف كطلف
 5 ني ترساو ةرعش لكب هلذ موت نتم ىلع فك ع ضيلف 4] لقف ىسوم ىلبع تم! لاقن ىبلع
 كل نع ماالسلا يلع ىسوم لان كمزش كاناد لاق نألا توف نا نيبو ثال د نيب هزيخو دس

 - ايف سانلا ىلا ثال ذ سعب ءاحغل لاق كح مس ضب نه هش لاق اذا نالاف لاق تيوملا لاق
 - كتيروان لس مالسلا لنور ب لاوحا ليبصفت كو تافو مابا لم قزم

 نييبرفا تلم ىف كل خ نم ن رشح كلاس ٠ ثافو تسول كم اللا يلع رم
 نا ىلا ادي ندا ىثعب ن نل نماكما ءلرتبا ناكور هش نم كازم ىف اههنم نّنامو س ساف كلم
 ّْ . ظلم ارب مهلا يس انى انكر هشونم كلم ىف ىيلا ىزدا هضبف

 (ًلس لع و اط وم تلذو كس تسأفو لك بأ قوم نيرا ها 4 تافو لم اللايلع 7

 را. عر زل اسال الا يصاب حروأ نافوطروا لن دكر كل اس ممم لترا

 ميلك مارارلوم تو كس ثسرالو لم السايل م ىو ل وراكم انو ل مالبل

 لاس م رى سأت قو تلك تصر وكل باساب خت كر ركل اس مم ميو وكم السلا
 تيرب لكل بإرسا ب كس لاس ٠ريلكىك يسأوق سدا: يري نادم لاس مرعب
 خيبا بتنك راس اماه تاك نوعرف قطو جن تسر صم كس ح لود لرصم ئررصم مايق |
 0 تن اأو تب لب تدم ن اب نيل سا لبي

 ميلمب عشك وزني .او حس كورتبإ ت نب هروفص حاكم تخاكمم لابد ى وم ضرير
 < لونك ين نود كف باك كل ونرى ايل نبك اروا هروفص _ كل اهم الس ١
 .ةي اكح ىلاعت هدا لاق اهِوروفص م اناس أه كك الوكي كى داب احجتالاك لب
 فنا لبق  انل تيققس ام ىجا كردجرل كوع ىبب ىلا نا تلاق ءابحتس | ىنع ىشمت هه لحا مت ءاحخ

 ىاي مس مالسلا ميلع ىسومرجأتسا ىلا ليق ورب نه اعلاو نب سم نه اكن اكتددتب
 نبا نعو بيعش تنب جو زتو مالسلا ميلع بيعشوه نيققحملا ضعب لاقو نبدم بحاص
 ىضت نيلمجلا أ لّماربج تلأس لات ميل ,ندا ىلصدّرد! لوس نا اههنع دنا ىضر سبع

 داام ١,ج خخ سان ىف ىربطلا لاق انك .اهيلحا واهم ا لاق (ناّموا نينسرشع) ىسوم
02 
 م
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 هب اًبرقنالكى رش كيكو ب انكسر كرت اك ياردا كرك د نابل ىكاصع كيس
 |مقءندا وز سآبس نبا نعف . سس عئاوريدتفاس لن وما رصمنيرم تس انؤبربارك كف
 2 بأ -قصبلا لا ةذوكلا نموحن لاقيو لابل نام ريس عهنببو ني دم ىلا صم نمىسوم ير
 ] ] _ هك ظير لنا ما ابلع بيش

 ماسلا بل عىسوم فانت امهاناك ناتأرم١ّتسإرف ءاسلا قرصا خوفرملا ثيل فو
 ثيبح بيعش تنب رن ولة قن الث لو ىل نيع رق تلا نيح نوكرف رم ههالح اتباصاف
 . |رعصلاب السلا هيلع ىسوم خا وزتواولاف  نبمالا ىوعلا ترحاتنسا نمريخ نا ةرجاتسا تبااي تلاف

 ١ .لعادل_داو أنه

 تنساب أ . خخ رب ح مساع يس ببسأ  مارسسلا امد ابا نا ىلع يس
 كوباربب تو سام اليل قاحسا رعب - ققئلاسم رع م السايل نارا كب جسوم ابيب
 لبعا اسم السيو اربا لهن ير رسلا تيبس انب  قيلاسا .:رلك مال الطب ابا لبست
 . نكرقلا لاك هن باش ليمالسايل

 اهتاناشويو تناكوليذللبكا س نم لدا السلا يبلع لبعامسا نإ سد تراثا

 از ةياجتلاو يبا ىف ينك ياركذ و .تغيلبلا ةحيصفلا نيب علاب كت نم لوا ناو اهبكيو
 كرسشع جيرما نياوهو ليعامسا ةنيبلا ةيبرعلاب مئاسل ىتف نمل دا لاق مثلسلا ىيلع ىبنلا نا

 هرلاو ياررنا كفل شا تيبردا جن ب تان ليزر رباع ل ملل لع ليكم - نس
 ] ْ - لبا كوثر ساي كورعإ

 لاق هس تمار زاب سوق ردن كريز كتي بزي كب
 ىلا نيل ىل باب تال حيتفأس لا مبيلا ىلاعت كدا جداف نك كح رس ىلا السلا يبلع لبعاسا ىكش
 . لعا هلداوانه - ::بأدبلا| ىف ذك. ةمايقلا موب ىلااهحٌّيس كايلع ىرجت يف نف لت ىلا عضوملا

 ىلإ سراب سإ ساكن ادبم .ني لاب م اللاب ى مبا مال كورإب
 0 كرر نشراثكض حاصتل يوطاكتاثد كاي لوب تاثو لاي رابردا

 ىيف و السلا هيلع ىدوم ىلا نءاهربق لحا لب ىف نا لافي للم جنويعلا ناسن ا لاق

 نيقرب لطاب له نا ةيحد نبا نعو نيرمتعموا نيكاح ام لفاناكو ىبف مثالسلا ىلع ىسوم عار اوف ضبف
 ةنبردملا لاقي منال ةقلاتغ الاقي لقو ءاشللا ن رم ضع لارج نم لبجب نفد ءنا ةقاونلا ضن ثآو |

 ف أ - السلا |هيلع ىسوم ةوخا ووه هيتلاب ىف د لبقو نيماش

 ممم
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 تا سدلوق آس لب ىندن ىثالسلا بلع ىسوم اعدامل ىلاغن دزدا لاق اعنع هدأ ىضر سابع نن غو

 ةنسزيعب سا هيلع ةمزعاهناذ لاق نيقسافلا موقلا نيابواننيب قيفاف ىناو ىسفنالا كاما الفا

 لاق يتلا ف تامةنس نررشعلازو اجنمه هيتلا لخد نملك هيتلااولخلف لاف ضرجلا ف نوهت,
 ةيسزيعب ىسا مههت ىف اشبلف لاق هلبق السلا هيلغ ن مس اه تامو هيتلا ىف مالسلا هيلعىمبوم تاه
 كلا ةداتف نعو ةنييادملا عشوب حهتف اف نيارس اريج تنير يعم ىقتب نمي مالسلا ىبلع عشوي ضهانو
 رات انك - كا مهو انبا ل مهنم سرقملا تيب لخ ليي ىو ةنس نيمرمالا ىف تام مالسلا,يلع ىلوم
 طقم ١م مهلا

 قلبت هيشلاب ىفوث مالسلا يلع نهم اهنا وهلا هيلع ىنلا .تللما ميريثكا ذم نفد
 يلع ىلوم نا الكم ر ع ءيفو ضنا هيتلا ىف السلا ءبلع ىلوم ةرعبو نيتنس نموخب ثالسلا بلع
 رج قيم سلس لقملا ضرمالا نم ميندي نا هيثلا ف ى1متوم ٍبنع ىلاعت ندا لأس مالسلا ||

 . تالا بيثكلا بناج ىلا ةربق كتب جل ثتنكولف مشإلع هدا ىلص هّذد١ لوس سلاقف رن رهوبا لاق
 : ٠نداو انه

 نلبي زيآلا نييدنلا نولتقيو هدد تنراب نؤفكيإون اكماب كلذ حرش  ماليلع ار

 انا ايئكزاب لاعن هند ا لاق لرلاو ل مال ق يكس لور الن مالا امديلل يروا بسأ

 كليا مالا اهل كرم ىبم لسبع رك ايه لبق نمد لع مى بع ةهما قالخب كرش
 ناجحا نأ لس لسان ايركذ ناكل اذ تنيلع هند [طصندإ لوس س نا :٠ قرير هوب | ى م

 وةثح مرهق ١ ماو نإ ةنبا مم اتخا نارع نبا خاسبا ايركز جوت 2م ثيداعملاف و
 ث جيف ةولتةو ةشحافلا مو» نمبكر منا وهيلا تعاشاو ةلاخ ىنبا متالسلا يلع ىلسيعو كج ناك
 0 معا «ّلداو نه . 8| اهعم وعطقو اهوعطن قرن

 نم بضفغباو ءايو تسسأرو أ آلا يموقل ىشوم ىقستساذاو كب مالسكيل برجس

 بشل كاي الا بسيط( مراسلاو قالصلا ديلى ن - ور وأن ليتل ابك بألا مجاب كلذ ذل
 لرد ىلاو ىلاعت ثلا لاق بسلم بولسا نتموردا خل ار تس موق با باطخ ايس يزبك تساي د
 لا كثيسرع . لإ ب ماليا هرج كم الابل بيش. و ةكرلا اسعزل ايريعش هاخا

 اب كيب و بيعشو راصو خوه برععلا نم نعي سس لسرلاو مايد الا ىكذ ىف مالسلا ىيلع لاف كس
 ىرغ ثسومقو نينمولل نم عم نمو كم تام اًينعش نا كس تياور ىكربفم نب بسو  شؤابا
 - .ضيرات ىفركسع نبل ظفاحلللاذ انك مس ىنبرادو لو شل رسا د نيب ةدصكلا



 نق و نيم ل هاو كلالا ب اوصا ىلا السلا بلع ب يعش 2222 ثين, فم ةطقللاذو

 ميهاربأب نينمؤملا ضعب سلو نم ليو مالسلا ىيلع ليلاللمهارءا نو نمليقف هبسن قأوفلتخا
 و لها تالهاو ةلاظلا مون انمهيلعرطما ةباحسب مهكلهاذ ونمو لف تعتامرجنن نم ةكيالا اكو

 ١ ةلزلزلاب

 لك( تاريل ب يشي مللا لااا مك( م. صا عر تكتب عاتب ربط
 م مار ابلع برش نورتي وا امك وزني تسب روس “اكسل 1 مال ىو نيكو يم

 لاا ذأ10111013خ117
 د ملك ارلاو ار

 نبل يفرح روك ب ٌويضناكمهاحا غاوتوم هللا مل لاقذ تبا مالا يلع ليشرص
 | ١ بكار نب بلاكروا ماا ايلع ب كس نارا ليئارسسا ىفب مالا ريل ىو |

 أذ لبس تيار رج أرك فاك تح بسبس اكءاهجا كك وفا را زب نا باس
 سس كرو سس توه لولإم از تيرازب مس. كلو تسصو كوب عقاو نوعاط كابو نم

 كثلرن ىر .ككرم تراس وو ردا ىىر_طولسم تروهرر ولا مشب للا اعترشسا ككل لكس قاع

 ايلاف ىلاعترشلا .ةكسوب توك ورب اقنوق سر كم ارسل لل يثرب لول لك لادعب ع
 كسرشا ركنا سا لاراب ضع .نيوركو رين وك بسلا ميظشاس كس بآرك ب جس ايبا

 كناحبساولات ليقو ايلدنلب ورع او[ بر وا كساركوب ةرنزز كسيورم هو دارفور وك سس
 مح ثولا مهو مكرساي د نم !حرخ نب نا ىلاوتملا هدا لاق - تناك كلا الشل لهخ اناوانب س
 نعفوعنب نزلا بع ن عكس فهدش ثيم مهابجا ما وتوم ءذدا مل لاقف تملا
 الفطر ىف ءب متعمسذاف لب مثالا هب ب نع قسلا الهنا مج ندا ىلصوبنلا
 . معا هنداو انه -ليحا ىبحخ١ ىنم|رإف أجر لذ اهب ناو ضرس اي عقوا ذاو اهولخ لات

 مالسلاوألصلا مثيلع يهارسا نب نتا ١ نا. بووقعي نب سور وه - مارلي لع ثمعسو ل,
 تبطل قا فال يخبو لاو كم السليل تعس وب . امل جاب م اناكودلاو ىكم السيل تعسوب

 7 - اوبس لاقنتنا ال جتا سس تعين بم هذ تدالور وا تسوبب ادبي نيم ايل

 - ناوليا  ءرايلا -اذومي ىوال .نوعمن لسور خخ كيب هرب لاسم الابل ب وقع

 كيلاسس باب نيا سمو كرصء ل لويتاعج. تن نولي ماسي نس
0 
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 نسلرطش ىفع١ نشوهاذاو فسومب ها ارسا تسرع - كسر زو كرصم باعك

 ْ ناكو قويلا 121011110111 السلا هيلع مدإ نسح فصن ىأ

 - جو ىطغ جاو أره نتا! ذا

 لظرلاعت دّذدإ لاق بير نس لبرلو تاس وا تاس لاس تاس سك سا/ك قياذفاع
 ربننل اسم. دل إف حلاعتر شانك ننتسسب اور تنآلا تيارا أ ثمروولف اولخد

 كلاس مو ضع ]و فدر وار ود كسل اس ماس ضع لوب . لح كلك ناروا ثعسوب

 يببال فارق ناك ةنس م متالسلا يبلع فثسوبرثرساصأل ءاربعلا ضع لآقو . لوبد اىاايرعب ||

 مهالسلا يبلع فسوب شاعو ةنس <٠ نيعمتجابقبو وعم قاعها م تس ١” نيتزرتفمايقبو

 السلا هبلع فس وبةاذو ناكو السلا ىبلع ميه]ربا نلوم نم ةنس ؟ه) ىضمل روم ناكو نيينس ٠١

 نس نيتسومعيماب هلسلا يبلع ىسوم للوم لبق
 ىسومساسامذ ناكام نوكرفو ىسوم نيب نى تحام نثد مصمم ئسوات افو تناك ظ

 تح يثلا ىفايعم هلو كلسلا ىبلع فسوب شن هيتلا ىلإ لبباوما ىنبيوصم نم السلا ميلع
 ل اي الو تا بح

 !هتداولنه 5١ | هالسلا هبلع ليل دنع ليبقو

 تاّوأ دنا نيالا ١5 واوان ننعركداو: ل اعتدنا 9 نلويىئردقلال يلم مال و 1
 د انيتاو ىكلمان ”لشمو باوا دل لك ةروشععريطلاو قارشنالاو ىنعلاب نحببسل ىعم لاجل انرخس انا

 - م تك اشرزاتماتسمو لص ئاصخ ناموا كم إليا ب اطنلل لصنو ةىلا

 روا رام تشو واجر والامر ب فلذات هبا شيشاري الوا

 ١ (ةلاريطلاو فنا لاحجأ ناقد لاق ل ةاهوب توالت كشر كور ثان قسرا
 تر ديف باح جاعولف راندا لإ بكب لي لجل كل

 ىءروارب لال واهس رعبانا بأ اسماخ تس انبذ بكأأو ا هر ىلاو لوفلع نب 2ك كنان

 جالصلا كمحا ”اناسلا» ملامسة اع رب تدب ب اس واس < باطخ لصف
 - اًمودرطفي و امون موصي ناك. ءدو | د هايص هّندا ىلا مايصلا ٍتحاو دوا >ةالص هدا ىلا

 نسح نم ا د طعا لاذ ىهاع نب دردا دبع نبع ىورف كر اوأ_س سون سري بك اًئب اس

 داع يجو انطع توين تح هل حف كتني لسجولاوريطلا تنن اكن ىتحاطق حا طعي ملام توصلا
 ما



 ئاثلاوربلا | اما

 :البصاي نايمة مإقلا دؤ اد ىلع فق اهوزم كوريرسوبا كس تيياور اثم فقل ساهنالا نا تح
 3 .ىب لب لعنم الا ل كأي” لناكو يتب د جرسل نا لبقنم (هليزلا اد نإرقل رقي نايم جرف

 لوا م تك[ أب جملك الهوم اسلاو ةزاصلا يلع موك اًعسات . ىساخيلاو لهحا

 امجوي - فهنيئا جس بس ىنشورروا كيب ماا طع دؤاد وق ل ايوان لاتاشا
 امابار فستكون رشا اجرا رجح ماليا دولا دابا كسير فلي نوكيرشا ل
 مد ٠ لويبو را لاس لبكي سا حس لير ا سل كيال مااا موا لاس

 اما .. لس مالبسلابلعد او جاني كوبل اسراري عئراضت كتل ايدام لس ل عنز شارك م السلبي
 ملا” ىوركلاسازب رول يدم اسيل مر[ لضف دنيا لل اهتز شارد نات
 .اهيريتو رح ا هنو ىززتلا ىف ورم يطول

 عي اكو بس شقه لاسراززب تا تتسم دالو لماللارلى لي 2 ازال اطلب وؤاو

 ىوتو منس ٠١ كلمو مالسلا هيلع مدا وبه نم مسسس اس مالسلا يبلع دداد ةدالو
 ميرنا يوت بانك ىفو ماالسلا ميلع ىسوم ةئاذو نم هامه ةنسس ىخاوا ىف نسم نوعبس هلو
 ماتو فاالثتخا ىيفو سرفلا ىلع نايس فا بلغ السلا ىيلع دوا دلل وم ينس ىف ىا أهو
 هيلع دوا نمر قذابقيكن اكو ثالسلا ىيلع ىموم نمز ىف ناكرهتونم لع باس اف ”سلغ نا ىريطلا

 _ : ملا ءلداوأنه متالسلا

 || قطان س انلا اهيا اي لاقو دوا د نايس ثرسوو للاهت هّذدا لاذ . دلل نا ايميلات

 نحن مرسي لئاوفل ىلا تشاو لدم اكو توب: تار ودإم .ئغن لك نم ًنيثوا دريطلا
 -ث ونال ث يزنالءأيبثال رش اعم

 ال ب تااييصوصخر نس كبك ليل رتلكاب لاوحاو ناش كم السملاو ةولصلابلع نايس
 2 نب قير ارز كت ءاناويحم امنا يسأ 35 انثى اهم وبكون ريس احترشاوك سلو ١

 لك ضان اهلوق نم ًكحاض تدتف ل ٍقىلا ةاغ تلاق لفلا ىداد ىلع ونا ذا تح ىل اعن هد! لاق
 اهات دوم كسا كرين هيشسو تائب لوو الع لونان -اهبار . تتسم راك يأ ب لونان
 اناس سك عيطس باه وردا كك كرك دولت سأ قي تاناوجو ريكو شئموروانو ريرب اسما

 ُثيح ءاخ سان هاب ىرحجت يلا هانز خسف ىلاعت هاندا لاذ كلب باطم كسر يس سآ اب
 : : باصا

 تي جسدا ل اوبوف قياس مان9إا 3 51 ثرع تضف 2211 راو نا ايبا اح أ

 مور غ4
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 | -رهشاهحا م ومش اهو لغ خرلا ناملسلو ىلاقن هّذدا لاق كك كليك طري شوو كوب تع
 كس ان ملسلللن اليو ب هق سرك( سردقملا تهرب - كريم سرقم ا تيس بك اًماث

 و نينس مدساههف ماقاو س ل قلا تيب راعهلسلا هيلع ناميسلتبا تنم "يقلل ذو
 اًيارذ ٠ .ضرتمؤلاًءارذ +. هلوطو اًءارذ "- تيبلا خافت سا ناكو كلم نم تح خي دال تنسلا) خرف
 كلم نمنيرشعلاو ةسماكلجدسلا د خاسة .٠ كد لرتماىب اطيح دوس تيبلاجءاخ لغو
 كل ةلعالسلا يلع ناو سجس واين للا كولم عيمج تعاطا وأاهعم نمو نمل ا "كلم سبقلب ىت ءاج

 . ةنس ج١ نون ىح

 ةانوله < ةنساوا ىف مالسلا نرلغ نائلس ةافو نوكمف دس نيعب سا -كلم رم تاباكو

 السلا يبلع مدا طوبه نم معو ةدس ماالسلا مبلع ناس ف لو تلءاكو السلا سلع ىسوم
 مالسلاميِلع زا > ىلون اهبفو طوبطلا نم_ ايس ينس ىف قتس قرشع اننا ريو ىيبا لعب كلمو

 مثالسلا يلع ىسوم قافول لش الشم ينس ىو كلم نم قعبارلا قدسلا فس لقملا تيب ةساعارشإو
 ءبيلع ناميس نا خرم انلا بارا ميرو ينك هالتخا خيراوتلا هزه ضعب ىقو .لعا هاو نه
 لافول هل هس ةنس ىف لباب ىلعوصن تب ىلوثو "نس هد .وخنب مثلسلا هيلع ىنيع لست ناك السلا
 لع ١داو الاه السلا يلع ىسومألاذو نمر اكس نس ىف ليقو مثالسلا ىيلعىسوم

 موضعا نلّطف لسبرلا التر يضتو اهلك ءاملالا مدأ لعورييضن“ ماس ايلع سدا
 يسن اًقيرص ن اكمن| سن سدا بتكلا فركذ او ىلاعت هنا لاق شوال بع ”رآلا ضعب ىلع

 بسن اسماك سراهس هد لول وا لي مد وو دعب كالا اربدلع ثييشو مد
 - الو ياو لب

 تطوى لا سب كس لاس دج اوس نيبال ب تايج كرمال لع مدان مايل ير دا
 نملوأو لمرلا مع ىف مكنزم لاو يقلب طخزم لواوه لبق لإ بوسم تسايلولا ىاشسم,
 همسا نال صاحأم انم”ةريتق ننال ث داعملا )و كالغلا لعىل زك نمل واو ”هنبهلا ىف دكت

 م>] نب ثيش نبش ون ١ نبن انيق نب ليبالهم نب >ايلا نإاوهو سلس داوه >ونخاف خونخا
 ومتالسنالا نأسو ىلاعت ندا بتك نه سلي ناكام ةزثاكل سنس دا ىمس امغاو السلا مثيلع
 ,ادانوسلي دل نم اون كو اهسجلو بارشلا ط اخنملواوهو نفيعص نون "الرع لن ١

 بااببلا ىف هذاا هججرمىب سنن لاقت ل ئرت تاكابسا ماس ايلع يلا كر تك ض حب
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 قوما م يفد يتلق نعاس األ كولا حلا اطال تاسؤيفلا نمنيعيسلاوثلاثلا

 نالت ةعيرا اين للا ىف مه داسجاب ءابحأالا لسرلا نات ىقبا تلنلوهؤلسلا يلع للا

 5 الصلا مهيلع سضتلل ىهو ىفنللا لعلا لم احرحاوو ىلسعو نسسيعبوي رب نوعرتشم

 أ مالسلاو

 امو جل رطل بلا يخمد يو ارفف موك سائل خرط
 لاق سرب نام السليل ردا ليك لماو تسع عونا ل فس الف وو ليل ئأسم عرش
 1 اونخا 0 وما
 افلا اما فلتخاف عير امل هنالك نم مغلب اماولؤ او مثالسلا هيلع سيئسدا ةهيرش نملعلا

 لاقىضتلا ملاعلا م ّرحام ملاعلا انه لحاف متافو لعب الع ها ىص رم انيبن الكف نخ

 تزخاورشكقولا نم ةعف اوؤ ب تعّتجا نيح مالسلا يلع سيردا نمالا ىاطخلا تياعامورخيشلا
 دهم! جتييقاوبلا فانك« قنا قدس لك لع نع

 مذ ارز كب لوس لد ضوئاسأض ب لوقلروا لوس بات يد زنك ادم حب
 1 كومو دلير لوقت تس تارتغا ىكرب
 ”لاسلا هيلع م دا تبوم نسب لس !ءابإ اثعب سا مالسلا مثيلع مدا | نبش نيبو هتيب مالسلا

 ”هتهللا هايحا تاماملليقد لوب او سب علال نامسأت انو كرمال سلليلع سيرا - ”دنس قدام

 اهلداوانه "9م نوبعلا ناسا ىف ازك . ن" نايااميووهو "هن هلخداو

 ميلعاكر ابو توني مالي يي ككرماعم ماسلا اير ىو عم ماا كم

 00 ىلع ىسع هل لاقت ابقملا | مالسلا هيلع ىسيعو ىجب نا لاق يسحل نا < ةدانقزع اك

 تلس م السلا هيلع ىدعدل لاقن يري تشال ضفتسار لا هل لاقف يمريخ تا ىل فغتسا ]
 0 راب كم اإل يي توط ك تيب[س ا تسوراشا سقاو لا تف وليل هّلد ل سو ىسضن ىلع
 اح تجي مويو تيري مويدددلو مي هيلع م ة"لسو كسل

 (مهاكامياعنفحبا املذ نسا كح لنح ءارجوف هناطتو اف يت

 لفذ لاف بييهو نع كلر امملا نبا ى سو لجيوزع ءندا نم تيوزللا وق دابعلا نم بف ىهامل اي لشن ءاك
 أ( لاقف هسفن ىلع كي يف ماقو ريق رفتحا لقوها ذاف ةيربلا ىف هسقلب بز مايا انثلث يمسي مك
 ت١ ٌتسلا تبا اي لافف مبف ىكبت مما هترفتحا لقربق ىف تناو مايا ةثلث نم كبلطاانانبأ

 اًعيمجايكبف ني ب كلبا. هل لاقف نياَكَبلا خوم بالا عطقتال ةز افمسانلاو ةنلل نيب نا ىنتربخا



 ناثلاورجلا امو

 لق سين راو نيرو نيرسفم باببسلا فل سل شب ايكو كريم ليلو مال لع جب
 نإ تك ريما يدرس ل كك يكرر ىكروا ايما لامب. اوبر وجر م ىصقا ىبس
 0000 دك ل ليئارسا تا رتل كيل ربل سا صن تيرا

 ماله يعرانبم سس نس بس عر ابرك يكتسي اور تيرفأو نربي نر كاسك عربا
 نب بيز نعف | يقود سا/م الالم يكرر سراف بيات قو كرمت تار لوزن
 كلل ”نيلولا انقرعف قس اغنم ميقان دجوف نشم د عماجء انب ىف لاعلا ىلعريلولا فيلل ىناكو لاقدقاو
 عرذا شمال عرسذ ا تشمالث ةكفيطل ةسينك مال ١ ها ذاف لازنف عملا هيدي نيبو ليلا ىف اناف اوف
 بوتكم السلا أ هيلعإب ركز نب جب سأر طفلا و طغس هبا داى قدنصلا فن قودنصاهفاذاو |[

 ريغ مقرف ىلا رجلا اولعجا لاقو يناكم ىلا قرف سيلولا مب سعف ايوكز نب ىجي سأر اذه ديلع
 عضوملا كلذ نا لاو كب نييز نعقيا مس ىو سلا طفسم رجس أرلا ىلع لع ةرتالا نيب نم أأ

 ةياربلا ىف كو ه شد هرعشت سأزلا ىلع ن اكو لاف نبت نإ لبق نعي تدقلا ناكرسا نم نكرس تدخن ناك
 ةيفرشلا ةيلبقلا ”اطبللا نم جرخا لقد ابرك نب ىبحب سأرمتيوضح لّداو ننبليبز لق اقام وجب
 ىشتما طفسلا ميإلا خجل اوه عازوالا لاق ةكساكلا لج تحت عمضرف ةليجب سلج سنع قا

 هعمل ةمايقلا مرب,تيوملا جي ىرزلاوه مالسلا «بلع يحي نا تاياثلا ضحب فءاجدق
 فتقوبن لما سبك وص ىف نوكي توم او ىبلا نظن سانلاو رب ىف نوكت ةرفشب هب نيبو
 ل !هنداوانه . السلا يبلع لبربج توملا عيني ىزلا ليت خانلاو نخل نيب موس ىلع

 فن اصوا اسأل ليبزسا يايا مث انمابايلعى ليم ماب ايلع ىلع آ
 كسوبابدي كي إرفب هوايا نو ليئارسا ىترايبنا مت كويلو - لي اني مالسل امو ايبا
 ,نارقلا صو تاءاورلا 33 ىف تبن اك لرب ناس و انآ و هيت ناك جادو اعلا سب

 اك ببأس ا جس ىنعشر وا لورنس جباري ناسك كم |ايلع ضد 11 نبك لع ضع
 لوي كثمارق يأ - هاه . كبس سيت ساكس ثاءاور جب ناي نسل ع ان اكم كأنعف سو

 ينبت سرر تمارا ب بأ اًسوآس .ك سيكل قل اتو كار لوزن ينال
 يلع لدا ىلبص لصسعغتمال ىلاعت هدد مظع مإركأ أمنه كك ئاررفادا تدعامج اب كيت دسم ماا

 م رملسو

 ىو تيراشب/ى كسا نارك رمجا ماناكم ال ابيع يررروط وصخ لس بك اكياس
 لكي وفرع ربه ىلا نع سس ثسدع اًنمآُن' جا همها ىددعب نم ني مياكح ىلا هن هذدا لاق

 او



 ناثلاوجلا مه

 2 0 نل وي نيح هبنج ف ناطيشلا نعطي مدا ىنب
 العا اكتسوبن يروا تمام لودلاو قيد المالك نس بارع كظيوباببب 23 ليحأ

 فص قبعل ب تضو سا - ناْفلا هب رمح اك  نهملا ف سانلا كير قلعت دينا لاق ايا
 ضب لوب هرلاو كاس ١ .ًارناع - لي يروا صاخش اراه ني اورش كيأشرمما ف مالك ظ

 .احتورام قربا لوتروع تون عدس ب تك دار حب هيو اهرعشا سك سي تدب الع
 توب وزنك تدارومج بت الغ كاذب كت هارون ليل . سيكتب هتلب [يرعروا
 تس لاعردضاغ

 ةليبتما ل مار ارغا | جو ةزمب ءامسلازم ىلإ ا ذا السلا ميلع ىليع نا خيساتلا بنتك 8ك

 نيعيرأو اس ل يقو”ةهنس نيجلرسا ثيكو ىلبوم زقالاو ارهغاهلحا يس ناللو هل للون و نملاب

 ىف تاما ذا نف يداً ليقوم ليقو نينس كاث ليقو يسم ىفانينس مدس ليو ننس

 ىقليقو فيلا هربق نع ىا متتيإع هد لص ترجى ليبقو يلع هل لصونلا :دضم
 ىربة ف نيم نف ليو وأم #رب قبو ةربذ ىف لع هد لص دعمزف دي ليقو س لقم ا تيدب
 !نداواناه امنع زيا ىر رتوركب. ىلإ نيب لحاو_ربق نم ىليعو ان | يوفاف

 ايلا هى اتم تكايام بسن ءاددس كي منع لا لصرُثلا لوس ء له

 تسريب ل سس ىفاطعت لد ني ىف ادع نأ

 نإ ةزم نب ب الكنب ى صن ب ثد ادد, رب مشمس ب نب بسد طمل بع رش اء بك انجح انيس
 طرة ورب سايب نب كره نب ترك خ نب نكن وضنل نب تاكا نر نب بسلا نبى زل ناب

 رشم دطملا بع داما سيات ع يح نارعكءرعم قرار عيا

 ىفو لل متجل وأهل س انلا لح ةرثكل ا انئاع امك ريحلا :بسييس
 و ل ]رع وك اس ا مس ءاميرم اهم ان لس كبل طل بع

 تاكا يشير قا كوب السكس رون توون باطما جبس

 - تربك اكيلطمر كا ول مك دلعي هييلروا كح هلو هو

 2 لاو ًءابح ىربع انه نيائاسلا سانلل لوقي بلطملا ديع نا ضحبلا لاقو

 - هبخا نبا ئارمظأ و هلاح نم نسحا

 «ثماندبع سانا هماطاو ديلا ثمل هاه تاكلون لصاارسشم

 ليزي كسا نى فاشملا نعي امري رثم ان /ىصق اهو يسم ان
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 ناثلاوبجلا 000 م ٠

 ىهو اذا دبش اذ لرب مان كك وشب نيكير ايلي صجر وا تك نب سو ص بلل اع
 ( هد سابع مم امنت انمربعم اناكنلا بااطولإ (:) رييز (ند مسسيلع هدا ىلسصوبنلا دلاو
 اق اّيغ ١٠د ثيرسأح هد انك دعلاربعم اثاكساروا بيهلولا (مر_موقم(< ) عزرج (د) سارخ

 || يلع ىف تامئى يابطل بع تاني - مالو ةزاصل ايلى مامعأن يب امنت كم اناكس ارو
 د ور ومششم هس مان ورتا بردا ءاضبب سر مما 9 داكئاع ١( لس مان سمانا

 ' - ىرسأ (") مّيفص ( ه) اكرب
 ربع وول كسها .بسزئاع نيتشر طاف ماناكورلاو لم الابل ى رلاو شارع

 بلطابعوود لاف . معتم - هيض . نبأ -هلاه ً هيت لوري مان كل ولويب كابلفملا

 كرو ع[باطلالبج ارب . ءاضيب - ةميما ..كتتاعبلاطولا دبل . هللا دج ٍييوالواك
 7 رسبت ب دطل اج ءراضو لسبع نإريدالوا لل يتن تكلا نيبيلكت سايت صور

 باطال بع. يفص. موقم . زك ينالوا لكرلإب سورس نب انمديع نب بيبو تشيل
 يكب لك بلطمابع. بساولا ىف اب تا ابل تس ءا2ريبقوب ويودع وز تل
 .ىؤرأو ثيراع ل لودوالوا كر يفص_ رع صعصنرماع بم برج تقي يفص ما اكيوز
 اذكء قاب ى سلا تايب تبا السا سوم تس زرعتم ماناكسما بنر يعازخ مور يك[ ب اطلب
 ئ ظ - مان ص تنفى با) ثيراعم ا ف

  عرط جب اهتم كم اناكؤرلاو السلا و ةرلصالب لمى السلا هيلع ى بنما ما ةنم بض
 ودلال يآ رطىسا كن ناعم ارناف يب شم و إبر بس ليا عدلاو مليم
 ئ ان نهلشش تيار كيلا ناغال

 كك قرم نبب لكن بورجرن نبدض انياب ب برو تارشمأ سر بس لس ورلاو

 السليل نار, نوت هول ر سس خيران نشك يرضنلا ناس الام نيربف نب بسلا نبى ول نب بسك
 لس ماللدب بك نيتك ريزونب بلا نيم باعت بلاعب اعدم تن سوما لاف

 اهنونبو حر ابؤنب يسير سج لأ هدلاو كبد طلعي سبق سيره سار نس كوبل بلاغا
 ' ظ ؤ تبعوسل# انليبق با سيري راصنا

 ل ل يروقاو صل وقلاوا كل توم اربي ليلاس ليث صقاو ماسلا و ةزدصل يلع
 تالي نبل سوبارسدعب لاسسلاب7 امرعابا لوقلر وا حن سوما بسرعي لاس بت

 .كلل يرش ماينو سا نو كراوهوس يل والا عر نأ افثالاب .كس ليفرهام لاس اكدلوت ع



 ناثلاوزجلا 'ء امم <

 أ .لوالا عرسو.«رسلوالا قينر هكا ظ لوالا رود (ال- ب لاوقارامرومشم شروق خسران

 ْ سّمللسل والا ثق ا جير تلو قبب تلش اه تفونر اوموسر ورب تاثوروا - لوالا عترؤاب مر

 أت اثو قو د كسوب كوثر ثار كرب لب لوقت وارعي 2س سم اور ند كس لو 7 ١

 .ىكلاس» ام ك/ابدد تل
 روهأ يرانا تب م السا هج لاو تاي اغير لملم اوك و كيراوسوس

 | نيدننالا هب يبو نينش "لارمون السلا يبلع جلا سلو لاول كال لاق تيوب فاو لم نلو سا
 | سابع نبا نحو نينشالا مب قوتو نينثالا موب ينيرلملا لَخدو نيدشنالا موبدةّكم نم اهو
 ىلارجاهو لولا عيب س ىف نينشنالا مب ةقبشلا ىبلع تلؤن اد لوالا عيب سف نيش الام نإ
 فوتو لولا عيب سى نينش الا هوب ةرقملا ىيلع تلزن او لوالا عبس ىف نينشالا موب تنيردملا

  لوثالا عيب سىف نينث الا تري

 مالم اريح اي وك وإ لوجو كت ار ثايب كما سىس تانغ ليسا
 لوظلو نور مام تس نر كراوموسوج تور تار راوضوسا[ بكد هس وب قم تار
 .اهنع» طاع ضر مّصازتص اعلا ىلا نب نايثع نعى جسام ليل للا ود كس وبني يب واتساب سأل ب
 اًدون الا كتنبلا نميرلاظنا ئون ام تلاد الابل مييلع لد | جوبنلا ةدالو ت ليش اهنا

 - لع نعقنل لوقال نأ تحن موخلا ىلا يظن الفاو
 نع ليس ام دعب مللسلا ةيلع هلوقل كسور ايريوكن و يأ لسس قود ياك ادع مروا

 لوب فشل باو . الصح تسبب ل يبل ولوقل ونود نكي تدر و مي لاقف نينفنالا موي موَص
 سا تاير: بكل ل سر فروا لوم ءاتبا كر كك فكس رف كل رك قيلت
 هو رب تس تلو قو برضو لستار رب اك و تتكل فشلا كس اتيت اينو
 فشارلاتنتو لاا بسبب دسك ريو - اورو اكمالسلاو ةراصاارللى لم لك تثشو

 ' . نإ حير لك ز اورو كل وتكرر ىو كلاعتش ا تريصب لباد ا
 جس نلاب زب لس مالي ل ىرعب ارو كيلوت كلب كت ساور سس ئرقاو لسرم لع

 د اًيبكربكا هذدا |بارف كت بوزن ادع ضجلو ا عيفرلا قس لالجإي ارق رك ظافلا كا
 وزاياف كري بس ولا ليي عُب لوك بث اب سا قص و نركب هذد١ نأ حبس ارك ذد نجلا
 كر سمح نا تن جس امكروا اميري م انروا الشفع اكس بالطلاب عند لو اسكت دالو

 هتساهسار شارح راض مانام ةراصلايلمىند ضرمالا ىف سانا رهو ٍءامسلا ىذا
00 



 . قاثلاورجلا + 0 لاهه

 50 ظ ..قنيفنلا )١( لميحمل ( ار لورومشم هدير كرام انو تر مالا لعيب

 كىلربقس دازد أ يماني شو بيجو داو رجله شرافشب ات“
 < فرص سن وأولمانلوثود ري لس لاعترشلا امض يصب موسوهيتس نا لوك كش كر سومان يأ

 كسك بج ثرلا - سرد ل ءارتاشما لول ادني وبن نا زاازراى نكات كر طفح ئ

 ىبيرق كسا سل لس انب لإن وسل ى با هدعاقأب بانك باروااوم بيرل لاب نارزاكر قوت
 راكم ناكل وب ليسا هس عقول سا كسل وكول ضو كورس رجم اناكن بكل الل و كوي باللبن تبا

 مالي لع و ستلا تربو كنا نال شسايوب ل صمود يراه توب ترش وريياش اكو

 -  ءايلربن وعد اكتسوب تل ىلح نينا دربك [سيفءابتتشم لوك تونك
 اىكىدناب كابساوبار يسب الي مووو تكور دج, سوو ا لقادعب كيلوت

 مهييلا ىف تشي لع ناكةيلح تلا ليوم رقم عضم لمتسم ةيرعس بس وو ىف اتم ل
 - كاب تافورشاربعرلاو كن الخ سورطل ل ان ما لايلع ىف رهش ىف وصلا باش
 امرا مالو لب دكت ئئاعم اا - بس كولشم بوزن كسى دقاو تاب ناي
 و باطلا رس كي تسوس سلا لوب تافو لرْشا|بعرعن كن و سب مام

 || كا بلطلادبعروا ايلور لاقتنا ى جاكي لطلاب تيومك لاس آ اي ع باأبحب
 ْ ظ . كريكازوا كتسيبصو ركب لا وبس طسراب <

 اتم لاقت اكةرلاو ايكو لاقت اكةرلاووت لو كل اسر ام ايل 2271 أب جروا
 شلاش اش ا بعالاو كارو تب مانام كايا ن ايهرو كعريس يورك اولا اوبل راو ا

 ' - اهكاور لي ورونم
 اهكايكراوسر ساب جم ورونه نبوي ضر سس ع بست كى وبيج لبق اسود ىلا

 فوط ن رود كد رركراوبب يسر وا قارون نفريشابعرلاو مللي ىئ رج
 سرت كك اصر رك ىسا كل اس عم لكلاب لورق س ساق لورتاوخ ناووع

 كسايثو .سر كتر وا تدق ل احلا 6-2 أسم عيب لكلاب قير يب كس نا سيك

 لول شو تيربعول وأو تس تسبح صوم حلال بصغر ى ناب كد صف سا لي لوراجنا ما
 يوفش نءرلاو كمال و واصلا بلع ىب لورين اةىإت ايس تس رمقاو ساكن ارك

 < لوا لوق .لب ل اوقاورعتم كسار سراب لسن دلو كس مالسملاو ةواصلالع وى
 كمل ساازبل اهني عبوس بد لول لزج سسك ازروا 22 تليد ل ا
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  كرقوم قورررلاو كمال ى رو ا تيس كهل سس تاب ىدهرت
 - سرشلا ىلا ضوفمووريس ماعم ب قيس تمقوتى ان لوق
 زو يل كس لوح نجدي سم ارلااو ةولصا ليلى وكل وف وو لس لانش ا  ثملاثلوق

 ةرادؤركرو الل كامابب مالسا نو كسر ايروا توبناكم السل اوؤولصلار لع ىلوثووروا ايكورنز

 هاا تس سس ليث ابيصرصخ لم زانسلاو ةراصلايلهىنانامايكورنرظةرابوزاكناروا - كايت اف أ
 سيئ لول توم اون ناببا لوبقردا لشرايحإ سااذمل لوتس تابصرصخ كدشلا
 ءايحا كنررلاو مالا ةراصال يلى يرعب ساب لين عاوولا جير زنكسءا د شعب
 مقسم قاوساوو لي لاد رسب ناببا ميرع كنا ثتيداعاجاذمل اجت إب ييدقاو باك
 لاف كاعد ىفق اباف يسانلا ىف لاق ؟ ب نبأ هدا لوسرس اي لاذ اج سنك ميسم ى اك لي
 0بمياع نر ااص وردا لوسرم نإ ةوعسم قل نعم اهلى مامو  سانلاف كابو ىإ نإ
 ىلاقف كن اهيا نبكب انلقف مكامبأ ام لاقف ىيفو مث ابل اد يكف كب ف ليوط ف احانرجق ىلا سل
 تاو ىل نؤاف اهت سايز ف نم ثن ذأئسا لاو [نماربق ةرنع ثسلَجى نلاوبقلا نإ
 - ىلن أي مثرس اففتسالا ىف شن ذأتسا

 رابغ ورمل اسربلاو .لورىداش كاس جيف ترضع ؤرتاكل اسيبك
 لوروثمشس لاس سورعب كس ترردا عت فلام مكس رعب ستون ل اس ورمي لت ومن

 ىيلع هنا )ص دّرد !لوسرب عجبولا لبو ألا لاق - تكا تافو سيل ل والا جترردا بسم
 تلك و ىكتافو صرع - ىغصرج نم تديقب نيتلييل ءاعب ىجلا موي توميم تيب ىف وسو
 ٠ ا ْ - م ىراع

 (ماقاوباو ارغن يشبك ى رفا كافل وا سب كود ع معسلات حر تح

 هن ىيراطو بيطري نا .ككرش اربع ب سود كسل تاو لور لاسوو مف“ لي نك
 رشارعو اب كسروا وو رباطو بربط ضع لوب حك كوب السبر جل كس كومو لولا 52 ظ

 كك ترباس سادبعو مات بود ثرم تكدر تاز ةعير نبك 21 لوق بنكي وسكس

 امم دوا انتر يطيل ماناكانلا توبا دبب سس تش ب ورونشنسدم ريا هيب سي با
 | . 30*  -كريطقمبا ماناكورلاو كر كا اب تافو سرت ا

 بطيز لوا .ردعتس طاكسي ترص ل وراهروا سر اي داززجاصرام كم السل لل
 (مد نافع ين اًنغيصورن ثريقر سر بلاط ىلا نبكي ثلططاف ( امد ف عئتر نب صاملاولار ور

 دي
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 | اورد تعال ن امنع اسس موثلكم اوت ىف وب تاو لير بج -* نافع بن امعسوز 2مم
 كمر ش ناضور تافو يقر ترضح - لتكن ةرونلاووكذ ناك حتسرجو ىسا
 ظ : قاب تانو سقس اهبعسل موتك ا ترطصروا قول

 ماري قل رك ٌبززري كلك انهي تبسم كرف ادالوا ىم ازال ئروضح
 ليو ويكتس طاف 2موثللما العجل وظل وا لد ىف وججسس بس طاف ةدطافجب رولا

 تبيطقرابوو لكما كترطح اوس سهر ترططودالوا م امئروا . توم اربي لب
 لضوو لكلا تح لوس لوم لبس تافو كرو يلعش الروح تان كابس وا- لي
 : لل هرنزوا هكرعب كر ميلبش رم

 مث ةفّشاع ث فدوس مث هبيب خوري مان كس تارطم عاوز كرما لسلاو ةودصاليلعى
 كلارك كتفصو ميربوجو ”نوممو شكت نب ب: يزو لس ماو ةبيج او ”كغصفح

 رو روزخوباو ل رون زير م وتكضما ناو لالب كح نين هر اب كم السا ةرلصلايلع
 ملمس اك تايارعب تس يد مالسماو ةزاصل ايلى رشا ىنيل سابو ادعسو سي
 : 2020 14 لوكس وب برش لتلاو دغيم ربفلر قشر ور نصك هر امردا 2

 لإ ه1 مكه و ةولصلابلل ىذا سس لبكي اتنوارغن كت او ع بو زن شعب هرقأ

 بي را يال هينب ميهوب اهب ىطوو ىلان هلا لاق مالسمازع مكي ]ريا ابا
 بلع هذد الص هيهاربا مب لو عكر زسو مم ص رجلا بانل ب لوم بيج نبا كل كب قع
 نو (سد وح ان نب لبوثب نب االتمنب ساس تما و قامسساو ١*( لوما يحاه مّساو ليعامسإ اد
 نم ىطغم تنبانطنق ممماو مش (مرو نيش (<١و نؤمز هدو ناشفي (ه)و نوم (0و
 هثالثلا الّوه متون نيئأيلا مضو - اياشماو نورم مالسلا يبلع «يهار ارض "ةببرم اعلا برعلا

 :  ىقلنا مهنم ناسخ كلوت هبا ولسانتف ناسارتنملا

 ةراس بحبل ايوب نيام الليل ربا كوب ممواعس حس روب ترابك ضررا روم
 تافو لور اسورعإ - سيو رئارلولمم ا سمو 57 رك ثراضا ل رعإ رجب واروطقو

 . - قلو ىراش تاروطتتى دعب ك
0 



 ناثلاوزجلا 9

 د [بيلم اربارعب كس لاقتنا رع 7 ةءاسر كبك يا صاح جانبا ىربظم ادا
 . امك بدا تسنو 4 0 اعبيرع ل وثود لكىراتح لوثر وكل سلا قرعوو

 (ه) ئكاطول مر 4 (امر روش (٠ل1 كاسب 1١ لب ب مان كس نتكس وتاب كب عاب ح كا

 مان كنا كسول الس عب ذك حنا .اهتروطغم تشراروطن م اناكه ورز ىرسبودرروا شان
 ك2 ترانا ل با صب  حروس ( بر ئجس( هر كاره ( مم ن اسفي ( ١" نمره ( ١ كره )١( لوي

 تسر وايآس يصمم تبرد ال وا كلا ناسف 1 حاسم اناكعروسروا نفابسيبلم ان الن
 ب لاردا كس موس نر تم انسى اروا هتلساع لإ ندم صا لوو نكرمو نشروا

 كس وب دابآ قرف سروال فلخ

 ةليعامسا كلن نابااب كيب تبكي لم تددغ مل ليلم ابا لس لونا
 ندا معطف ثررقأ كلل نب مييهارما لاقف ”كشحتولاو ب غلا قطرمأ لِزنَت نان هاو ثلعم ناين
 سزضح لا م7 راج ناس |رخ لن م مثنف نوروتتسيو هب ن وقتي وهف ىلا عهدا ءامنأ نم
 رج نبارك الم ىرنا لو سهلا ٌكَِموا ضرلا لهاربخ كوكب كأ اذهرمكطعى نلا ىنبنياولاقف

 ”ةقربحلا ف سيح نبا لاق اص لكم البلع ربا ن,نده ما|لابلع بريش

 فتي كلامو نادم نباغيع نا بلو نإ بيعش -مالسلا ىلع مهر. كب نإ سمرىلو نمناكو

 عا هنداو انه  ثلل نم السلا هيلع ثسوب جرختسا ىلا اغيخ نإ بدوز نب ىعّذ
 باعمال اساور ادعت اح عب مالدي ل يئاس - ماا لعلم ءانب |

 ( ]بل له ل بعل سالب لو صال جبس ذلا رم هل ىدوعسم روم نس تاتا اك حرا

 9 ماو د -أمو د - عمم . مسم ليبدأ ساري - تبا لبر راسا سن ا تك كعب وراب كس ؤ

 م اق مالسلا يلع لبعامسا ضبق امو لسن نفر اكّوه لكو لاق مث -شهان - موطب ات -د الح
 ىيلع لبيع امس سلو ىلع مهرج لذا مكرجنب سانا رعب نم مان مث لببلمس ١ نبت بان رعب تبلاب
 : اك مالسلا

 يق تبان لري مانع ن ا خخ كب هاب سم ااا بل يمت كن يب تكل ىربط رج نبا
 لوا كرديقو تببا' برعرثلا -نايدبق ام سيف _روطو ودا .-لءام -امو ل نيم - لبتوا

 | مالسلا بلع ميهاربا اهل لاق ىلا هد ىجرلل نم نب ضاضم تنب ةرّيسلا اجهسا ماو لاق ل
 رات نأ ثبباب ”ةكستع كلل ٌثييضلت ءاجبا ذ كجوز) ىلوق مالسلا بلع ليعط» | ةجوز ودكم مدت
 , كمر جمالا
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 (ثينوهو) ذوات هيف مالسلا بلع ليغاما سلو ءامسا ل تعككل بريح يوم بيعي با
 دا له !كليربمملا بانك. مزيف شب _ لوطي ابط . سوذأ شام  امود .”كءامشم اشنم لبد
 ظ +1 يلو لع هذدا

 تسب اير مناك وب كم السلا مبطي! نب ناحس مااا بس وفعل دا وا
 ّسوجادبب مااا املك احا نب,بيوغببو احا نب يكس نطلع نا جس سابلا نبل يوب
 لوز حمال لسا تنمى راش كيد ليصبح نيمأو ل وود لب تح
 . جيوالوا ل ميرب مور موف لور راس -اوجادبب صمتزر مور حس نطل رم

 ليل - عبس سابيلا ني لبوتب نب نلايل تشبايل ماناك ديب لم السما مهدئ احسا نب بون
 تذبل نبأ نا مال ايلئ ب وتتيدعب تافو كايلري - نبك ل غد ا

 بسير وا ل بور ىتج كسوبايب كب ذيج طا ايل اك ع احد فع س سايل لي نب نإ نايل
 أنار تو ياسا ابد لجل ف لور حبل .نولاب ز ءاؤومب. . ىوال - نوعمش لوسي حس
 - .نائاشروا مال يل ثعسو ماك يبدد هت نطل لاب روا .اعكر سو

 والا .امتملب ماناكى رسسود دوا طل ماناكسإبا سر يزن اب ود كم الاي ب وقع
 كم اال ب وقبلانرل رشمأ رداع . لاثفن ناد قت ةشبر اي سس نط لولي
 اهدنا ةكا دوس صل عرمان. نيؤط جس راب صل بن سا سطس راب جرو ا كس كيب راب ل
 . لإ تس لف ماا لل بقيد و ادا ئه طا جسما عراب ا لباسا بن يئالسدا ليسا
 هذدا لعجي نا تايسا هلاعرذ - قامو كت كريد كيسا ملال ناك اد كوبك
 حا مصكلياكو بازنلاكريفكا دع ثاني سذ نوكت نا صيعلاع دو ثلولملاوو ايبنالاهتيب سذ ىف
 . اثللع ا جوربطلا زعراناى لنك مهريغ

 '"لاراكو سايلا عب لي وتب نب نايل ىتنبا يلو لبجإس نيتفحلا نيبعجج بوقعي نا ليو
 كلزذ ةليوتلا يبلع لائاو متالسلا يلع ىسوم ىلاعذ هندأ ثعب نا ىلا نينخالا نيب نوع نئموب
 تيطلا لاق ليحارسو ايل نيب بوقمي عججلوقب.. فلس لقامثال(نيتذهلا نيب اوعمتب ناو ىلاعت هلو
 . || نيماينبو فسوب نامتالخلا ناكد نيماينبإهسافن ىف ليحأرب تتلامو لاق الشم ١ج خي سات ىف

 ثعسوب ديلا قلل بح( ناكو امم نم عميل هيلع تفطعو |هبحاذ السلا ميلع بوتعيرجف ||
 مهر رقلاو سمنلاو ٌيكوكرتح ر حا أك هانملا ف فسوب ىأرعو ىتوخا رس السلا ىيلع
 تر ا انيكك ديكيف كتوخا ىلع كابو. صصتت نوب ايلاقف دابا ث نخل نيدجاس
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 - سيمولع نانثالل ناطيشلا

 صوم نب بوبأ وهو لير ع "رقع ابليع بو قيس كم الاء ب وتعب

 قلازرجوز تناكودورخ قارحا مب مثالسلا يبيع مهارباب نم | نم برب وا ناكو ليو سم كا

 أهجوز بوقعي ناكايلاهل لاقي مالسل اامهيلع قادت ١ نب بوق عيل جنبا ثدضل اباهيرضب سما

 و م توب سيئ ارز كم اللين بو قياما لبللابوإ 3 هتلر كني وم صجل يذم

 - سس نناحب نب ص يخل سألوا
 مالا يب وقعبو سبات بود مالي ناح الجلب 207

 و ىواكو ا ةوهيرو ليب يسمو نوعمش بوقعي للو ءامساو يف لأق ٠ «لابسلا هيلع ليما سامو

 اهلا ورريقباو ذاجو (ىيحاز نب ليوتب نإ نبيحا تنبات مّماور اين د و نوليز و حاشي

 ةتااغلز اعماور ىلا غلو نادو (ّييْبلأ تخا ليحإرم اهماور نيماينيو فسوبو (ليحأم نم

 ) تملأ

 تاب بولا إم - مالسلا بلع نزاهو يسوم بوقعي نب ىرالرلو نف

 ثهاةررهصن نب نسا قو ناري نب ن را ضل نش راد نورت كسك بوهعن نبا

 تنب نباهوباهمسا ىلوم ماو ىو”الن بث ها نب لب وتس نباذم ههماو - يرش اًننلاو - ىوالنلا
 ِ ىيبأ يم ىو ىوال

 تامر نيويباك يبدا دس نيوع نب ىشي  ندؤ ١ د نب ناعلساةوهب لو نمو

 لهوربضللاو ةكضنرق ضيا ىواكىغب نموا وهب نب صراف نب ن صحم (نل.رس | |نبب داَنْستَع

 واه نب نهاجللا نب سز اعلا نب صف نب سيق نب وع نبل هوجن نب.هاحنلاونب ننيررملا ةومك نم

 ] - ىوالوب ثهاتن: نإممنبا |

 نب ثعسوي نب مف لن ئوُش ناىدع نبعسيلا دالسلا يبلع ىبنلا ثعسوب سل و نمو

 قاب سنوب «كاكد مالسلا هيلع ىدوم اره 2 دفسوب نب ملفا نون نيعشول و . السلا هيلع بوعي

 كا .ى سعان نب مثالسلا بيلع بول قاب 1 نب ص يعلا لو نمناكد بوقعد نب نيماينبب, ل و نم

 و -صييعلا نب تالف نب ليايع نب ن يضخ و هو 3 قاع ا نب صيلا نبسزغيل نب صومأ

 ! «زداو اذه - ةظفلب ىتهنا مالسلا هيلع نكسه نيدهاكلا نب سناعلا نب نيبشنت نب سسايلا

 ماستتلا زه يان ىف ءابجنلا ئأرم باك ةصالخ تن
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 و تاه لبابب نيلكلل ازعل زتااوو لاق ددا لاق . كسور ابو ثتءوراب
 يب نوفي اماهتم كن وماعتس ضكت الذ "لنذق ننام اوفر ىتح لا نمناملعدام وت سام

 ضعي كم الكل وط م نءرم ليهكسر ا(2 تورابو تور ' ”بالا ةحوزوم ا نب

 حمال ل/ن يللا ترارفا جس لو تدين ا"كهلو لوقا مان كك وباشدابوو ب توزن
 د لامك لاشاناهتماروطب نس ل اعتر شا رضيت تشي وو ركل ب ككل اه, عبو
 ريل اكن اهتم ب سي سيب ناحتش اان احلا سل وتب رط فخ اعنا شارو انابيلا
 هتك لم ابار لع سيدا مث انث تسورايو تبورإب صحٍل وق. جس

 . | لركن ايب ساروا كاب ى اجا شير اب ماكل اامهلل ث دورا تور يسوي
 صا راح سين وو بابكر صقل وطن اول نرش ضع لاب ١ نس سيمت لاس
 لشد رع 2110100 /و ةراصل ال ىلع يتمالك مالم
 - تس ليم ابا الست يوامصن ساروا انام سل بصف تايدخم نا بيس

 ل اجتدشاهوروا او بج سس ىصاعمو تمفلاخ كن اناوكل ونتشرف كسري صفو
 2 لافثرسا : نريد ىم احمر رشا سا هوم 8 مكمل كدلك سس ثمرغأ|

 ارك فدو "لورا تور ل لوتشر ولك بون تر فوو حس نلاشسع مى ١ كاف

 ساد ارف اهب روش تروق ل وطووردا اجر تنم شس ارو صل و /لفود نا سل اعترشا
 بسلا لوأوؤ ركل انكي درر صفر ن اضئاو لردع نما ك<لواشاي نت رن لؤود

 يسيل طم اكغيركىرو بكر خؤبا حس ساروا ةسوبالتب يأ سيلان ورز تنم اس
 امسك سال بشن دع رش نت ت سمول ابل عيربل اطماكعن لا طرش نب سس

 ْ ١ يورك

 مو لبضع 0 اهل دو كس كا كوري لركل وة طش لورين تسود ايو تبور ا

 هو كيك يراود لاقترشا لمين اهسأ قلي ناسك جور يزد اني دك اوي نامسأ
 ةتاناظناب تنط كت رغم تتقو كلم اثارك سس شكو . هر لكل جبار انبواشس
 تس ناروعصٍ روق لارا ككاو .رايلا ايان نامسأ لوتس ل ولو ودعب كا
 او كدرايقخنا الباتل سا ى لس ني ترف ازعو اند بالطول وادور عيب ل نبك
 - لب الشم سس الع تأ جأ ترفل ونود هو رجب ا ايلتس اينو باع كسلووو

 ًامهفامهي فسخ لباب ىلا اقلطناف لب بايتثا نااهيلا تلا وأذ جس ل تسي اور سببا
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 ىغس ىف ىنب نب ا عم تزكل اق سها ب نيو قم انقل نين ىلا ناب نعم ضرمالاو ءامسلا نيب ناسوكتم
 اهلاظنب لحجب اّسلاج ىوتساف هتظقيا :تعلط اذ ىنظقب' ثعلطا ذان بكوكلا نمسا ىل لفن
 ّنااما لاقف بئس ةلام عيطم عطاس نب نترلا سعابا ندا كرب ثقف ادي رش بس اهو
 -ايقلاماهنم ناملللا ىقلذ لّياوسا ىنب ايف, تن اكره

 ةيككلا اه ىف تخيسم نايلملا اهب نتف ىقلا للا نا انس هذا ىكرم سبع نبا نعو

 نعل دس (؟بلع ندا ىلصوبنلا نإ ىنع ندا ىنر ىلع نحىلي للا مرخاو قهيزلا نعيد مخ
 رقعلو ط وطول او تضلاو ثمروللو حفلا ويزن و بت رلاو ليغلا ستح :شلالث ملاقف خ وسما
 مهخسم يدسأم و ندا لوسرأي ليقف ةرهزلاو ليهمسو بن جلاد توبكنملاو صومترلاو
 ىع سياثبوم نامف ب لالا ما واّسب اياك اًبط سو لينال يطول اجت ج نات لبغلا اما لاقف
 ةدرغلا اماواقفكت زن لذ ةرئ اللا !ولأس نإ نلا ىرساصنلا نمناكنونزن كلا اماو ةيضنرلا سانلا
 تااىف تضلا ماو هتليلحىلا لاجرلاوعرباثدد نات ثسيرجملاماو تسلا فاو لتعا وهي
 برقعلااماو لختلا نس مم نمراّلا قوس“ اج نات طاوطولا اما د هنجيجي جامل قرسيأب لعل

 تومدعلا ماو ةحعلا نمب قرفي ًمانيز اهف صوهبرلا ماو ىناسل نملحا لسلك سناك
 مس اّتنع ناكف ليهم اماو ضي نمروطت 6ك نب6 كارما بم جلا اما وأهحجج وز ترص جأرهاذ
 هيللؤ انك تامو تّرساهاجج نننفا ليمارسا ىنبب كلولام ضعبلاَّنب, تناك رهزلا اما و نمل اب
 يب ادع ج موشنلا

 هنا ري تيمحأل ىو م 7
 عر وصوم فيعص نسيني 20026 انور روتتضرو راثأ راه كس مسا

 ه7 ب عرور 32 ثسرم لوك لسلام د رك ل حرمت 2س ثدع ادع لإ دودرهو
 دمك طابع طعام" سس كري وركن ا ل نيتي نحو ريكو لص ابي طع اذ سس بينى ورم
 كو مهقسلاكئش منمد, ل تأمو تراه خص ىنسفملاهلقن جابنجلا لها ركذام سس
 ا ويصب ملو ئنب ملم و يعي 6ك ذعبتجنا طيحملا وحبل فد بكل د فدع هذدا لوس سنن دج

 اذراةنه ىزارلا مالا لاو رهنع هند اضم ند "و ةزرهنلا نعلي ناك ءنإلع دزرا ىلص هنا لوسرم

 ناع ناب نعي ن اكلماوّنا ترامو تراه ىف لقلعا نم نا ىلع قارعلا باهشلا صنو
 هند نوصعي” ىلا عت هدا لاق نوم وصعمةكئالللا ناف ميظعلا هاب اكو بف اررهزلا عم [”محتئيطخ |

  ضررالاو تاومسلا ىلاعت ندا نلخ موي تناك رهزلا و ن يم قيام نول عفيو مثرما ام
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 ناتباهو ليهو هزلإما ىاوماكت ستكر ١» صن مف اعلا انس درع ثسيللا وراك
 لاتواههش هلا ىأ اساذاو هرجش الرمس ًارسا ذا ناكر جنبا نا ءاطع ى قو ناخوسم اه ليقف

 .نداامخسف تمامو تاهت بحاص تناك ةرمزلا ناو سانلا يظب نمل بأ اّشع) 6اليمه“نا
 لاقو ةرهزلا ىنعي اها ”كواهب ابحررم الل اق رجل تعلط هل لقا ذا سي نب ا ناكس هام لاق اباهش ىلاعت
 اخ اخ الل ءامسلا ناري ىف يس سنار اوسلا تفلخ نيج تفلخ موجنلا ”زه نان رعااته مفعل |

 و ىلاعت هلوق ىنعم اره مسفلاو سسمثلاو ءاطعو ةرهنرلاو مرو ىزنشللو لد تارسودةعدبس اهيذ
 ةلهب اين نلا ةحلصم لعجو . نوعبسي كلذذ لكرقلاو سمثلاّساهنلاو لبللا قاخىنلاوه
 . ارو يبا

 نعى يس ىنلاو السلا, بلع مدا لبق ناك ”اليبمسوارهنزلا ناذ مصباالمخسملا لوقن | اعقب ت بث
 ليهس هيسا لجرم ناك أول اق كوم تبث امو تاه تنتن ةرهزلا ناو ارماششع ناك ليم نا عنب

 تاكا ىو ىلا اما لسانلالا] اصوله لب ايقبي ما هنكلو أب اهش هناا منسم ةرهزلابقامسم ةّزمأو
 فوصتب قنا ةرهزلا كل نكوا ياش ناكىنلا الرمس متشامناو بكاوكلا تشي مل«نا لحاف هتشي

 داربف تارانثإللاو ىلا باب نم كلذ ٌلعلو سكوب مسبمما ض١ جريل اعملا حرب ىتول امهاع

 سفنلا هزل امسملا ٌةأرملا نمو س لا ماع نم ايه نازل ىل. جلا قعلاو ىرظنلا للقعلا نيككللا نم
 مك امهابإ اهي ىصاعملا ىلع اههايا اهلج نمواه لع أم اهل اهميعت اهل اموضّرعن نمو ةكقطانلا
 أمهزم تزإكاكر نسل املا اهوعص نمو مهر هوجب سن لما تاّياغسلا ىلا ليملا ىلا قّيجازملا ةعببطلا
 نيب نغم اهئاقب نمو [محضنب اهحاصتنا ببسب نيّتس لقلا عم اهتطلانغو ىلعالاٌةالملا ىل ا اه دع
 ًاهاج لوح موال علا رثاط نال قص رس ىلا جعل! نع امكامرحو سال يب رتب نيلوغشم |مهواقب

 ظ آ . لعاةلااوأت

 لوقي نم سانلا نمو تبل يىداضرر فن بر كدا انس نير آت رجلا
 ساو عكر وا ن ايمالا تملك حرر لك سلا عرو رح جيرو يلم عرش لل رجالا موبي ابو هتداباثما ||

 انؤرعبطل نكيلربروا جانا ظ موك (- فيك ناسا كريب رثنبلا .بسس عرول ار ذكر

 . متسانرظن ووو ساموب بي لكنت انا وجيد ناب ثدبا . سيت يسر لبا لا تس
 دوتودل اكل رتوتب سم ثيداماو دين أرق: تاىروضارش نال ايها وو كس تانج
 را يح هه سيؤل انكر كراك اهتس تءاطووو كيك ناو ا ثيسبرعو نار

 نس سل عضوا شم ليدووم تارك اجابت ب ساكن ولام مار عب كاروا

 هد
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 سرك نيرو

 ىلغر افكلا نقئاوط موهججو نحلل جيو ىف نيباسملا فئاوط نم لح فيلاخي مل لوتس |رف سما

 ىارطضالابهاعيور [طضالامولعمارت اون مالسلا مهيلعر اين الا شامخا هب تيرناوت نمل. جججوف نتا
 اديغوا ناسنالاب مما اضاع و ٍتافص وسل نوتهنم نو مم ةد|هلاب نولعاف رالقع ءابج مهنا
 لسرلا نينموملا ئناوط نم تفئاطل نكمي منضانللو ماعلا ىفرعب يهاظ نك ماو -اةرهجلملا ضعل كعب

 نم مهريغو برعلا كرعثم ماع كلل نكو م, نولئات بانكلا له١ نمادكس افكلا ىبمج تال نكو تركيا ||
 ش لصاحب ىما ماحذالوا نم هيمو نطو ماس الما

 اوكا ةقدانزلا تقاكو يل فلاي هاعبو فال فلازم ريثكٌ ا لماشلا «بانك) نيمرلل هاما لاق
 عم يب سلافلا امنا نم بحجل ناو :ةعيرشلاب ثَّيشتب الوم كلل خركلاول لعبد ًيأر نيبو نيطايثلا
 لاقو .ندسلاو باّزكلا صوصن نم هلهجؤاس مثاثالا ةضافنس ! مسا ضل زن اونو ن أرقلا صوصن
 ّو الأبم ةَل ىلع هبا مهران ! ل دوةلزتتلارظ مهركا نفو داشرلا مرش ىف ٌئراصن هلا مسافلاوبإ

 تو ترطب اأو ثميداعا -ىتنإ لكقع ل يحتسم مبناها ىف سيل مزنانايدةكاك
 سنالا ياو شعمأب ىلآغن هلدا لاق + يو كاس او ركلالم لش عراولا ني لكم و لوقعلا ىو نبع
 .: - اواذفناذ ص لاو تبومسإرساطف نمو نغنن نا معطتسإز ا

 نص ضحي سلا نلالل نا ىلاعت دنا نا اًموف مه ةريره ىلا نعلم تفكك سرابالا جئتر يرش
 بلص كن يطاميشسو سلا حرطاسا بس كل صا كا تساطب سالو نيو نيطايشلاو ةكلاللل
 نم لبق نمو انقلخ ن اجلو هللا لآقزو سان نم جرام نم ٌن اجلا قلخو ىلا هللا لاق سسك
 تباسيراثأو ثييداعا ماع نيطن م شق لخ مان نم ئكقلخ سلبا نحجياكح لاقو مومسلا سأن
 نراك تس ليك ارث إنتل يلا نب يشم عرب عطا وسا سس تس ليتعرف يش اكس اثب
 ّيمناركن يع ابيشمو نولكورفاكوزدا نس لمص وو له كاس جس ليتات تحل
 ىج لكربلا سبح نن1١لافو تاظطيشأا ةنيلا د سل او نتا نم >مامتاع َّط ىره دول لاق

 تيرفعاولاف الفا ىوقو كلل ذ لع دان ناذ >ساموهت كل ذ ىلع داذ نافناطبش و مذ ثسخ نا

 دعس - نصل قرب نبيع نلاسضا جآ حط جت صبا اذني نيم لبث ناسا تان: |
 زود لباس نيكل ملسلليمدك وو ورع شارب كل وق ببصنرو| قر اب[ © تانج نويل
 د نيب سلال ازبا مال سلال در حط سام ايمو ماناكن جاوا تن نوعاع سنين تكلس

 ب
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 قاافد لبغنعو ساز نم © سامنم ئلخح ىللاوه و نا ابايموش شازلخ لاق ايس وب ىرخ

 ابان اعتدال تنجب جرح -عنسغلاب مدا لبق ثابا ب ىلاعت يزول اخ لاق نرجع
 ناين مرو كرئانرجاىردلمر وا لوئابروكت انج وعن يجيب خسف ل .للاهت: طاوناك
 - كك يرق مؤبلف لين ييز ملل وار عب ل تاروا ايوركى امون بز ع

 رهااع بس سين قو وار لوق رجس نكروبا نسما كس انو قلع حس لاوقا محب
 ءابرحاىسود لي ىيايشار ضروس مسألا :ن ماشا دل كليو

 هد | ناخاًقونرم را هللا ىلإ نرعو - تسل اوبل امس ريسردا ب سلك
 ءاوهلا ىف جرلاك تفنَصو ضرجلا شاشخسو ب سافعو ٌتاّيحفنَص .ن انصأ "ننال حلا
 لد لاق ٌماهبلاكفص « ثانصا ثالث سف الا قلخو باقعلاو باسحلا هيلع ٌتفنَصو
 ةطنضو يشل امك نوعمسي النا ذأ ملواهب نوصي النيعا مل ءاهب نوهقفب>كبولق مل
 لظ”ىمزوب ىل عن هدا لظ ىف ٌتفنصو نيبط ايش جا يما محا ٌيساو مدأ ب داسججا داسجا
 :٠ - كاظالا

 لتتم لي 0 ل ئكروا بلاس وانومنال كو النك أيا سواك ف لح
 نم يأس اذاذ ومس لق نحيا نم [رغن ةدب,دملاب نا امور دكر ذل سيعس ىلا نعو لو تسو
 تل اىرزت خو صب جت ل يطيل ا -هرلتفاذ مكلارب ناذأتالث هؤسنن اذاًسبش ءاوهلا ذه
 تانب(امسةظن سر وتروص فلن برز كود لاس ضجر تانك وهتك لوب
 نا ليسو رئارر سرا ن تبا لولا حاولا ىنماقلا ورانخاو تكسو يم ل وصب لتس
 لس مم نكلو اهيلع هذا ءقلخىتلا يت كص نعزيغتي نا عيطتسمالالحا تا لاق ىنع طاع غرر
 - افااف كلذ مقنأرساذاذ مترسك

 رجلا يرينا عز نم فاشملا لاقازلو < سن تسقرر لبافلكلصا كتانج لامر
 و ىه ري منا ميركلا بانك ىلا عت هد الوقل تيلصالا مقص ىف جلا ىريى ١ ىت.داهشانلطبا

 |قنوشلل اذه نا ا ار ف مايل ى نعل سا سي تعر سوم رو ا لولكت نوع
 | تيورنلا دايم ثُم ابحلاو ثدبحلا نم كاب ذوعا ىلا حهتالا لقيلف الخلا كحل ىلااذاف ةرضحم
 هلزنن لجرلا لخد اذا اًءوقرمرباج نعد! با ىؤسو هد مسإ لقيلف ىنس نبا 3/12 ىاسنلاو
 دنعبزدا مارك اذاو ءاشعالو يكل تيبمالن اطيشلا لاق يماعظ ننعو هلوخد نع دندا ماركذو

 ه0



 ناثلاجلا 08([ ٠

 لاقدل اخ رنعرللا مساركي مل ذاومكل تييبماكو ءاشعلا مكسدا لوقي هماعط سنعارك نب مو هلوخد
  ءاشعلاو تيبملا كدا

 لاق اعتني راس برشو لك رمت ا ناكرب كسردا تاك 75 سلا كرت

 كيقلاو هل ليل دا/لوقلا اذهو علبالو عِضَم الو اورتسا مّمت معوشو ملكا مضعب لاق نب
 ىباراع نام ثيددح ىفو جلا ثيدداجلا ىف تبثاك لبو ْضَم هب سو ثلكا نا سانخملا

 هلال وسم مص تري لح قو هنطب ىف اه ءاقتسا دك ذ اهاف دعم لكأي ناطيشلا كاز امهيفو دداد
 عننا ثنب نح قو عملا نمتاوخا دا ىنل لأقو ثلاو ظعلاب ىجنتسي نا مميلع هد لص

 برشيبو هلامثب لكأي ناطيشلا ناذ اهب ترششل كو هلي كتم لحا نا كر لاًعوف رم سم نزع
 لاق ةرلا لاقن كيلا ماعطلا بحا مهل تلقن ئئجانيلا ورز لوقي شمتالا مامالا ناك .اهب
 ايف تلق جن لانانبف ىقلا ءاومنالا نه نم كيف تلقن احا ىرما "لو حفرت مقللا ىرا تلعب ىب ةاديتاف
 ) ظ ' انس لاف مة ضفإرلا

 لاق سراير سس لى داشو هايبروادالوارل وو حراك ح طك ن وثاسنا كب تانج يانا

 مولعم حس تبسأ/س ١ - ضاضتف“لا و عاهل وه ثرطلاو ناجاكو هلق سنا نمثمطي مل ىلاعت هدا |

 كاعقاو رعت حرط و سا انور مدعم سير اثثأو ثيسواعاورعتم د سارت وح عاب تاركا[

 ضير تاب ط اوما وب: ىو يسكن اش اورد رط تك تساو: تبث ب وصح
 ؤ ا علا

 امكب سال عاد ىلاعت دل ىقل لست اوابعلاب بطاخجرو ا فلكس انت: حط اشا
 ”1مدل كناردا هيرلؤوت شا ناروا بشع لنيل ايش ني تنسو نقر ين نازك |
 كتل يت اجاوب مولعم نب كيور ى جري وما تلا روما يروا لئدداو ريع لأ
 - لو ىللاورهالاب

 ' | لدم«تيونزو تلاسر ربي[ يمنى و لوس وكلي تان وزن كبت نماءاطوو ب
 نبا نعى مكه كوب ثوعبم ىيتم كت انجى اضا اراب لينا عمم
 تانك قون كيتناب شا وريخو كاع ىررال + د نبا نليل ضير ننإ و لها و نابع

 نجلا نأ سبح نبا نعف- كك م رف ثنوعبم طر شا ريدا ض جاع نوار فا سى نب
 | اكشيالتاو تخاطب كرف اناس معيما ثنعب ىلاغن هدا ناو تسوي هما مدل ممل يبن اولا
 ردن .وكو لا تاس اهكل الاشباح تس[ ا فكك ض اضع متاضعب لتفب كنا وأتيِش كب

 م
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 نوصي كتم لس سوكتأي لا سنالاو نر شعم يلعن هللا لاق كح تور ثدوعبمر اهنا قر تاع
 مما ىردلن نيقيلابو نب كم رص ٌّنحلا نم السيرو سن الا نم السر كال نب ىنعي ىفأيا مكيلع

 ,ىلصره لبق س ذالا نم ئن نيل ىلا ثم م مزح نبا لاقو نم ءايدنا معاج مما يف اور نن ا لاف
 ثعب ىلا ناكقو متلع دنا ىلص ىنلا لاقلاقو سنالا موق نم نجلا سيب ىنحل متاع دّلدا
 : -ةضاخم مق ىلا

 ىلإ نع نيج قوك.تك وبث وعبم 350031 لولود ساو نجم ا] ليل ىو 12

 نر سأيع نبا نحو .نيلل سن الا ليقو ميل او بررعلا مهلينق -ومجلا حجل ىلا تثعب اًءوفره ةرره
 عابس يجب ارق درسا خرجا لكىلاو سلالاو نجلا ىلا تاس أ لاقمنا يلع د | 1 +عوبنلا نع
 تءرتسي نيل نم فن كيرلا انفراد قا عت لدا لاق سس سوصنم نآرغلاب نابيا كن لاردا نرقلل نع
 روا لال ن ايما مس وافاوث تتسع اهي روااتضاور عقاد بيرق ظاك قوس عرامتسس أ نإرغلا
 مااسلإلل نك انؤرب تباع ثديواعا تاياور - ىو توعد كن اببا ىلع وقرلام لبلاو

 الينلاورملا هت كك نيش سي نا حلم كيلي تيوعو كتابات اري
 ظ .انني راب طرقا يلح

 حلك وفاسنا بلاوثا/ سام اط با ساروا كسل وب لاو لبي تنجم ل تانج
 رب روط ىف امج حلفا وو كس تعالت اسس مكان“ تس هديتقعاكء اي ورب يروا كح
 ةمايفلا موية نحلل ن واخلي ني ىلا نا نا لين ار فسح ثيراع - بيب كسك يسرمشو لك

 اطير ىف نونوكي لب اهن واخ ديان ١ ضعبلا لاقواين للا قديلع |وف كام سكعاننوربالواهذ مها
 يلدا مهجر لهو ن جاو ىفاشنلاو كللامنح نث(م لوقلا نهد مهنوربهاكشمبح نم سال مضارب
 ورسوم دسم سا نط هرفيعولا فق و لاب ضعبلا لاقو فارعجالا ىلع يمنا ضعبلا لاق
> 

 ضعل_ يسد ليم راو وو انعروا سس ترو لصحرل نع عام اتففا ني ا كو ىلا
 ى تاعقاوورعتن .امتس نسج عون تيا حنين يدلاو سيشل لل ليريشت بتل
 ضلوا اوبم كاب ب ةحئانس هكر ىشا اك ئيشنيروع تاس كن زرواط ليلو لمس سرم
 كج لاَ ةلاسرم ىرزلا ننعو جسم كو رولان ليي نير دما شمر مابا لاق وب ىلا بع
 تكس ةهركف نجلا خوزتن ع ةداتق تلأس ىلام علا تبقعلاذو ٌنِل جاكت نع يشلع دي لل صدللا
 بطخب نجلا ماكل ج رس نا لافن قرضبلا نسل ىلا الجم نا ىكخو ههركن كلذ نع ئربضبلا نسنلا

 م يو



 ناثلاوبلا ظ 6
 جةذناف هب سسكفرحبلا بكر لج سطع ا مامنالل تلف ب رحل ذو ةوصركت “كو اوبر زن السل لافنف انما
 رفالاو نيل نيب دكاملا لنالن انحجالا بكن م ”يجارعملا يواتغلا ىفو ةهوركم ند ةكانم لاث "ةينح
 رق سند تالدختال ءاملا ناسناو

 ّىناىونس خي نياجر هربهشب زوج لاقن ينجب خول نع ىوعبلا نسلط ل ئس ةبنملاةينق فد
 و للا روس ىف هدا لاق كايكلاادتسا تسدتسلا/س ارب سلا وريرذجلاو ىلا ا نب حراز اشبع
 مكسفنا تماٌجاوز ا كسفنا نم كل ناخ نإ ىنليأ نمو مولا ةدوس ىفواجاوزا كسنفنا نمل لعج هدا
 زاورباظب بوزن شما مارا . لب نيني اهتم نوتوفو نيني لاو نروا مكعوفو سن نم ى١
 يردن ا وو انؤهن ماج يو زنك ا ناكر كا وكب نحل اًعانودح تناذ بيسان ملحم
 . سان مولعم هزاوب وتس لاوقا كس ثاكا ما .ةورد ب[ شت انك كا

 ىل ونموت جردلاررب ىن اترك لع ناجرملا م ماب رص برع بيتس لال طسا
 ٍ انهن بآ بوك ىتئزا نرل ا ماصوت اف نر ا نيرلا لالعر صقر - سال رش

 س أابضحلل ىرلاو ىف رغس ىفنحلل ىز|رلا ني ىلا ماسح ىضاقلا نب لسا نبللا لالجلاق
 مث ان انا انيبف "ةعاج ىف ٌتنكو ةرماغم ف انه نإ ىلا ىطملا ناك ةيبسبلا ثدوج الف قرثنلا نمدلهأ
 تعنت اف لوطلاب ةقوقشم ةرحاو نيءاهل ءاينلازمطسو ةأرم ايا ذاف تهبتناف ىظقوي ئشلانااذا
 ىلاعت هدا قري ىلع اهنم تو تلقي مف لاكىلإ يدب ا جودالنل كتي اانا سار نم كيلعام تلاقف
 تقىقشم اهلك مهنويحىنتنا ىلا أر "همكم اذاف مة رظنف ولبق ا لق لاجوبا ذاف ترظن مث

 ْ - تلبقف لقعو ىضاقلا بطغ هش و ضاق لمبه ىف لوطلاب
 ىرنع اهتكرتو اهما نيع لئماهتدبع نااار أانسح ةيرمااهعمو ةأرلا تداعواوضف مث

 هبننا او ظقيتسي تح راجح لاب ىرنع ناكنم ىرسا تييفبو ىشاحيتساو وضد ازف تذرصناو'
 تسمَّرذ ىقمافتالمّباشلا تالتوانلرف ليحرلا نإ مث حّرمضتلاو ماعلا ىلع تلبقاذ ٌّشحا معنم
 كّتاكو كتبع ام ةّباشلا هله تاكتملاقو ةأرملا ىنتنا عبارلا موبلا ناكايلف مايا نثالث اراه ىلع

 هج مانو طئاكن دمار يشل نيب سا يبا بروك يدهش نآرقرلذاكربملا(رسب/ ب ٠
 امك هدد ره اوك [يلر اا 1 اي كارو | ار الكرو وكم السل /و ةولصلا لطم وا لس 2

 الب لجرلا سلبا لاقي هد! .قرب نم سني ىل يلب نكس االبالا نصوم ايلول مناك العب م
 عباس انام اناكرما ضحبل رول اني زازع د اناكرما لت ظوب مكرد ووورم ب سثبإ ذا سابموهف



 نائلارزجلا ١ رس

 عم ناكشبج سلبا مسا ناكلاق سابعا نك اكيغو أين للا ىلإ نإاجرخاف اوم سلا مناك سا

 | يلعب نملب | مث لعب ىلا ”ئىفحبالا ىوذ ”«كراللا نم ناكو ليز زعةكئالملا

 ىصعا مل ٌنسابح نب! نمو ان طيش ىه»ىلاعت هدا طخس ! راف لمان سيمبا هسا ناكلاق ىثشملا ىلا نعو

 لوقود كبروا ءارك, بما ما نيولكولا سلبا "ةينكلا3 نايفسنعوان اطيش رماضو ني سلب |

 نآي ست سسو سلبا ناهناشم كسا لق ل ارباب جيك اري باي وزنك مج نب
 هب اتوب ساس سالب ناقتتثاكس اظن يصل وقس - سوك كا مكتسب لوفر أ
 ثامنريفق افناب ب لاوومب + كتلوج بسس يمر عند ينيب ويك بس نار لق سدد
 ظغل لوك سس صو لك تبلد وصوب اصلا معاكس اوتو :يلرعظفلب كارو |

 تهدمت بس تصل دير كن يك هو تك ىلع ا تسا فرو انكسوب سيب ثيرصنم
 نيب رعتلل تيوصني لو نب سوف لي ءاقبلااولإ لاق - كسرعو ل هفسوت يظن يسكن زوروا تيب
 || )7 تيلصاو ليفحاو طيرخا ون هلثمءا,سألا ق نال سعب لل هو ءاممالا ىف هلريظنالمدالو

 ريس دالوا مام الطا السا تكا ن اطيب يل ساناجاركو جل اطيبشسوكس ملا
 لأ ولوو: كاد كلاس نبطامشسل هول ا سيب ب ضو سا ووك بما تالخب جاب
 4 2 1 مالم /نارطا الص كر |ناسلاروا بسلك ١ مو تن اشاو مد

 هس ىوردراواكن اطبشاظفل ساهم ملبا حس رعو ىلا ل هؤاعتسس وو وعت  تسانذمدالوا
 جرف ترص تساي ل مابا كات ش اوك اسنا سن دايس كر وا ساو ماع 55

 رش لول ذا عنسما ل ثسنداعا هلل لسا تيس نبي ى كاني ر ظوشحاكنلاسنا سس سب ىئرعاو
 . نيل وقوو ليل صا ل ناطبشاظنفلا  يجيلا ناطيبشللا نموا ب ةوعا <

 ءاب ل اكو لاعبش كرد اكساازمب . جس ىطشزو رروا كبس لس نون اكس اركي لوا لوق

 لعب درت لك كل نب ىعس لعبا ذا نىطشي نطش لاقي الوم تلصتم ظعلم ب ليارءانب : كس ةزماز
 ناسنالا هنو ارع سعبل واريخلا نع؟رعنالوا ندا جس نخ#رعبل لاق د ءافبلاو ل١ هلاقوشلا ىف ةموغ

 ”تيٌكسلا نبإ لاو ىحأ ةنطشأو لعب ىنخ نط ئرهوجلا لاقوة نمودرد | نمىعبتا نمد عبلوا ||
 نيطايشملا ىويوبإ ىنضاقلا لاذ عفلا ةريعن نوطشيرتب هدهجو نين نع فلاخاذ!ًنطش منطشي منطش
 3 اطير يرو درك لكسب نيل وتتسم ١ للاب كك ى سلا سن اطيشوت  مرارشاو نجما قوم
 ىهمش ب رعلاو ناظيبش باونلاو سنالاو ّنَحلا نم دمتم تاع لكى رهوجلا لاذ <بلنؤب نارطا
 سيمبا سلو هو نجلا نم ةًايصولازءطايشلا رياماعلاطعب لاق .ىهتتا اناطيش ميل

2 



 نالاورجلا ١ ركع

 رواه سا إبل ساظن يس ل وقس ا هس طيش فاء اناطيشر لعلا جذع «ىلا لق
 طاش لاقي سرصو لكن مريم كولو فعلا اكو تيرصطم ردا اكو ك الحف كازوريياذمل جيتا وأ
 طرتشدو تن اطيش ىشيّوم توبثل ترصنموه ضعبلا لاثو كل اههدرقل ناطيشلاذ كلهاذ ا طيشب
 ظ ْ العفو ىننوم نوكي الان ىفصولا نالعف ترص دع ىف

 ضنك جحا لوا لاق ؟ سابك صا كل يلا كس نع انا له تساب سا اكمال
 كت يكس اسفي كل الدتسا هو - ايلتس سا مكس اوبر د دودره 7 اكس 50 لم

 مدعم ليصنع ددشسم ار ابك سيل ياو دجسف مدنلاو وبل ٠ "كك سللانلق لاو رباط
 روم ل وقري نير ورف با ح وكلم ستوك يللا كس ياضاقتاكل صنت نتس ار واهس اب
 ظ .هت روم باروزنكرما

 ا:كالللا ٌنالو نجلا نمناكسيلبا اا ىلا عت هل وفل بس تس سطع .لاثلوق
 انزم و سام نماوقلخ نا نا امس أن نم قلخ سيلبا نالوريكتسا نق سيلب او نوربكتسإال
 كال ملاو نيط نمرة قلخ دن ان نام ىنتقلخ ستوري ١ سنع ةراكك للا هدا لاقو نقل ىفاك
 ثيبدأحهالا نميرثكىف تبث املو قنلان م اوقلخ د كمال اهاعوهرداءضر لا عزعوسم ىو اهنا نماوقلخ
 57 آ جلا نمر اكمنا ةفوقوملاد عوفر

 مكين رب باوباكل الوشسا كن ولاو لوا لوق سل او لجين :١ كماله انلق ذا و تبكى
 انبي مينو ناهسآ اسس ئاط ناطبش كوبل ئاو ماظنب تنقو سأل ل ونشرف ىكد اطبيشسوب
 أ ناطيشروجلارماانمل توف تبا ح لينا هوررباظنوت امتا امانى كرب تعب اسكن ارا
 دوب ولأي ووو حط كئالمروا هين ]صم اكرام ا وو ح صو كل رب اظن ساروا سل ماش
 ور دورما لتتم اسس ناكر. يس انس لتس مو كالا وداحنا يبا اين اري حرط لا هك

 ياهي روم : وت حط قزم اراك ناك كسروا كنها ذا ىلا عن هلوفل

 بلا زمرسبلب ا نكي ل ىرصبلا نسحللو ريبج نب سيعس لاق تسرب "اء صا ج/ناوببا تابع
 نمراوام تروح نيروشو لبر نب نبمرلا لعلاقو سلالال صا مدآ ناكل لول يناو نيع يزط ]

 كالا بك ىف نب نلا نحيا نمد اكد ( هد ١ نم قريغو بشوح نيرهشم لآقو عطقنم ءانثتسالا طف >كتالملا
 اشتمالامغبلاوا مدآنااكنجماوبا منا لعرثكالا ضاييىمئاقلا لاقو ءاهسلا ىلا هب بهذو معضب سان
 0 .د ىلا عاناالا ل نمدب ملام ىلاعت هند لاق برعلا مالكى مثأش سنجي ريغ نم

 211114 ارك وو تس قيل يو ىوقر وا تيار يظ سوم فة ناطيشس

 مب



 نلالاررجلا 00
 ناو ركنا تاي رك ضوبوا ثانإإ ضل يئوالوا لس ارو جس ئرايرلا وتو لسان ءاسلسس
 تايح يصل صومشنلا ىف تديال ف ثنانإ لسنا طيروا تس ىراع اسلم كولا وو لسان م
 نم سبيل نا ىلع نسل كلل ندو سبلب | نيس ذ نم نبل يجب نا ”وهشملا نا معاو جس لين اوبجلا

 كننلالكمهنم دحاو سيلباو سنجّنحلا ليققو ثانا مهيف سيل مدل ولسانتبلالتكالملا نال تكن اللا
 قاخي نا هذا دما اه ثيي دحلا ىو - نطيش هل لاقي نحيل نمرزفكن مو نلرقلا صنم هتييسذ حيا نا
  يتأرعإ اهنم نان رمان نم ةظش ىنم تر اطف برضغلا هيلع ةجوز والسن سيلبدل

 رعن ٌتلقف ىبعشلا كندا س ساروا اي صم ام اهيا ند تبا كلاش ار يجمل
 كرشو نمتتنا كاندي ذ مثلاق تهشم سرعلا كلذ نا تاقف ةجوز سيلبال له ربل

 . - مث تاقن ةجوز نملة ب سد نوكنالمنا تاقن ىفود نم ءايلوإ متي سد

 ىهت فهل او الصلاو ةرراهطلا بحاصوهو نآهلوو نّسبقالسبلبا دي سد نم نا لهاججركذو
 بدال لفل ئغللا كت قاوسالا تحاضوهو متلو مابا سبلبا ىئك ىبو ةّرمو ىراحصلا بحاص

 يهد ضيبالاو بوبا شو دو سل طلو جويولا شم نر اصلا بحاصوهورتب و معلسلا مدمو

 مسا دوكلملازتجتو لصجيرلاليلحا ف نقنيانزلا بحاص وهو -ىالاو مالسلا مثبلع ءايشالل سوسول ىلا ||

 هنيبوثل ا قلاف ه] سوسوو معم لخد ىلاعت هللا مساركب موو مد هتتيب لجرلا لخد اذ! ىزلاوهو
 و ندا مساركلي لو ليل مو هنيب لولا لخداذاذ ىعم لك ا هدا مارك مو لكأ ناذ هلهأ كبد
 ىايدابجلا بحاصوهورجوطمو ىنم هاب ةوحا مسا د مس اد لقيلف هله معاخو هه بمس ىأم
 مدارنبل لع هلك م ةبطرط مماو ضنالاو:ةفيفتحتاكو لصا اهل نوكيايو سانلا ةاوف ااه فليف اه
 فايع مل هو وذ نمءابلوأ ىنب سدو ىنو نخثتنا ىلا هلوفل

 لكل توبة اتت سلا والواءامساري موو صرب ب انا لكشف وتم ىراجخا بيرد نر ٠.١
 و مهنا دوربشل ا ىدايزلا لاقو سمادو نويل وريثلا مهو مهييزيشلامتنق ةنسجبسيلب الو لاق دهام نعأ
 وس اوسولا بحانص نسما دو سانلا ننزل ىلا نوبفلز و تاييصلا بحاصريدلاد طوسمو نغالا |

 تانلا نيب ررطشو لؤي نمللوأ عما ونفت قوسلا طسواهزكور ةرازلا يحاصاط وبسفو ايزلا بحاص قالا

 الازمه له منا ىف ءانلعلا نفلاتخاولصولا كني سلب !زبغو قوونلا لاق ىتن ل ارجللاو تاموصنلل
 ظ .هلد+ةلأد اقل ظ يما نحلم لاقي نفث اطزم

 سلبا كاك سائلا نب اذ ياهلا رنج نباو ةدانفو َتيسملا نباو ذ ةوغسسم ناو سابع نا لاق
 نقلب نرخ نم ناكو ثيرماحا نيب سعلابو ليز زعتر /ربعلاب ههنما ناكو نبل مل لاقي فاطم كت الللزم



 ئئاثلارلا 2. < | نت

 رهذبلا واداهتح ا الملا لش نمناكو صرخلا ناطلسو اهناطلسو ان ىلا ءاوس نكت "لم سيد نس ناو

 ربكل | ىلا ةاتندىنلا كلذ ًمظع فرش هسفنل كل نب ىف ضلاوءامسلا نمبام سوسوب ناكولع

 هاذ ةيصعم هةئيطخ تءاكناو هجرت الفربكىف ناسن الا ”ةتيطخ ناكأ ذا لبث كلن ل درعكو ىصحن

 و مرنو صر حمل املا عب مجد .اهجئ سس يدلل ب بايو زن كي رسفمورتسروا ىواطنب فق
 ظ - م لص. ناصرم ا أك

 و كمل وترا نورك يملا .تررىلاب ردم تنك املا اكسس لسد اما ع

 كرب كج انج سابؤب بش ىيروت لور اش كل ردا تسانسر انجين طاير لوب
 | امص يلم فيرب ايمو برش م تيروص كك لا كب ةف اس سبا دة نون ىرإت
 لى دن لي ىروش لجني سمو ورنل اراد رط سا - ملرا ىلا كل بلاذحلا ختاما شل روان
 - اهكايآل يل كت

 ةرر انك ان انك ىدرب اكن اطمشبس لابو فرو ىد اعمورفكب ' ابد جرا
 ساتر ناي ان يينعجبا حا ىكؤولر اير وا سويس ركترفنلر وو تس اكسس ناطر
 ثد ابى ن اطبشن هرع ام نارك سيسر ومى اينادبملا ئيلرهاو بيرو ني كاز

 فاثكتا رج ني صاوم علان لومتتسإبا ساشا ربك رييؤملا هك ابد تس
 بسيف ترا ووزرش كيال سب لارا ومطم مكب نب ترج ةطرو لل تبعد ل
 : تسرك شو تيداس دما ودعاق بيس تسعاجى دب او ىلاطبش

 حران تبرم حرس هوك عي عينج اكسيبللا لس لولاو تسع ايس ا

 جيرو عر كيضن اء كك بضل بو عقر وا نإ تيدي فون يود كج
 خاض لباتسيجو يك ل راردا سن موتو الص ا ناطشس باشا سس تتجس ىو
 بس سي الكر ل كار روا تسيل اب كن 1 أ لبو لك نارروطم
 ايلول تس ين ل ل ايزتبوتب حرط سا تساوت نومك ولحس ك9 حرساكت سب
 101 تاتي ا حس اسك تدب ادي . تارإب تبر يذل وعلا نباطم كس ىع 1

 و يرفكت الور اكذا مش ص انسان ماك اردا لي لج كيتو عدا نو يكوم سينتج
 رطب بيلا سيزامفو تيدابتل يبا س نك نا تاك بدوام جر نر ناطر شيك

 د لب ىاطيت/واقنغا ساب سيرك مررت للا وو تري اطوش شيم تالا
 متر جرن اطيل يرعتستل كن ابدا ناروا كن يم اعلا تير ىلاعتشاارووا بسس عننم رن
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 ١ رين ببلاش ازايعلا .لزعتك

 أ لوا لوا _ قلع رررروطر يفعل اس لب ريو تكل ل يكبر شاف تع اجب لوا
 ياسو اسك تس كسا هي كي رك ايار لك سيلباوكو اوال جلى سا راج
 لوبارسو يك ا كلك كس ناوص سارع 42 راقت ام الورك #لنرفو ةرعل _ تك

 هيشموا يرو كم اوغروا تمولعوو ماك اسري لزج يبر ذالك تدابج كي حا
 : 0 رك

 مايلووهصمن- لوكول نا - هسا ئرماو مايلو مناك يورك افراد ياكنلا نير وصم سلا
 سنو ازد سيقما ساروا اها الب هب سيخ وا صن ب تسواب تسل امكن اولى داو
 لك انتكىرماو مايلو ءايد يترك افزاراكنلا نسر وصلب أرك بل سس كير هرييشس ل وكثإب
 ناطيشوو سيان ا .اهيطووكرامنيفاطببشمو تراب كارول ارازك اسكن ا تو لوطا
 تاركا . كل تكرؤلاو حالصلا نصالضو نك س حل توب سكراب الم ازحاو تم

 رح رق ل 2ك م ليتصف ىرترواوب ىرب روك وأ لبحسا كسا تسير صالم

 تق سكر واركل وبق عوض و راهن ب رامبو تل ويك عروضحو عونه س ارت مب ! سيلا حا
 . ليرايتعط ىربب يك ك موك ياك ى ربا فاس زبر واتس ريلدد ابا تسو
 ملح ساظافل "كك لاب لك كو تءادك اخ وتببكع كراع نا ىر او مايلو ظ

 دامهتلقنواً]مَنيئاطيشلا متئالص ٌتعمسولي ىط اًقو مثنفايض ىف تيقدبى او مايلوفصملا لاق |
 جالصلا ٌةصالخ كنا ٍنامياو تكبحو مارتحاب ىسفن سركا >وجولا ناي كل ”تاماكلا نه ىه
 وراي لاو ب نكلا ةركب كّلفأ اذهيلو نحل جس تااثشلا هلال او لع نوكأس ىلاب ك نم انهلو

 ٠ ' . تانارخلا

 و ىسفن كم لخ ىف ل نباو مالظال هر اكن وكأ ثوس اذهلو ىدبلالاونلا سيلبا ايتشا
 ٠_فالص لبا كرهسا نيج ىلا لوول ام لك ىف ل عفان حسو اسحب ! سيلب ا كلانا ىسيفن

 نم الاهقتسا نعاًّثداه وش قنجترينهلا ىوبون ليام دعو عطاسلا كئاجبي ىقن طرت او ىلإ نت
  نيمأ قيرلبالا نارينلا ىف ك دا ا ىلا لاقنالل د ارعتسالا ءارق ىلعو

 اهليعي نا ىفاطيشلا نيىلا انه ىف نولخي نينلا ىلعو ةالصلا ىه ةزه دوك ملا رصلل لاق
 لخريب ىزلا لورا عضبو مهجب ن |رطمب بلم اربكالا نهاكلا هيلعأهمقليام نع ةاكف ند
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 رأت ىب نه الا مام ىلا ماثيو كههجبد ىلع نوللا رس اكيمساعرب بصنملا اذهل ىفلاطيشلارمثلا انه ىف
 ةأرم هني د ىف لوخرلا بلاط تناكسيبلب ا >ونجباهيإ تعج ىفلا "ةليللا ىفف ١ بلق ساسكناو
 يرش د كانه اوعنص مهو مه قوجارا دىلا ريك: تمول نامي يبا لذ اهبل تلهذف
 الت كا ذ ذاو تلحفن ةالصلل اهي لب عؤرتو تاثنماذ مموكرلاب رمل تللن ترما مهب قوجاهمسا

 لك هى وهج توصب#ريعن لرسورخمل انأول كان تلءاكممسلل هول د شفي أير فكم الك هجم نأ ىطم
 . نيعللا سيلبال اًننب اهل وبقوأ هن اهيا نلعأ ىنم رفا سبو عوشخا|

 اًدحاثكرلاس تاثهرلا :فاغلا هزه لكت بأس نا لجو ىزشاو مايل وهوصملا تكل خلاق

 تردّندا ظداسح ىلع اهعجزتو سدلبا مثدابح ىلع ثعابلا امو نه لك ىنعما مال اذ سلبا دانت نم
 |[ "كتم هنداعىف لاهاو للا ان داق تعجل سبلبا دبه انا كلل ذ ىلع ثمعاسلا لاقو بامباذ نيملاعلا

 كرتوال جلا ب ازع نم توثلاو نيشولاب ةأولمملا ىكئارش نحأرقن ىزلا هند اذ هد! داس قاد
 ركن لاقت هداف ىنعاه سعبي لب هز ىلا نب ىلق ب لاتجعل كلج نم ماعلا ف سغنلل ٌنليام لك
 | ذ لم نم ناوههشلا ىلا ليعام لك مرجيو بتعي رشم فلاذأإ لهلاو لوقلا ةييرحا: بلع

 اطشل !لضنالا امهّباف ىاتشلو تحاك رصتلا انل بيو هذ كل 3 سكمىلعن ناطيشلااماايندللا
 ظ ئ - هذي امم

 ءاوغإ ملدا انذاعا .ليؤملا اري جور ام يسح ىرساومايلونصللركدامةضاخ انه
 . محا ,ىلعو معا ءلداو له . ًمفتسماط امان الهو «ناطشلا

 الركن سعر ش لاش ؤع الع ةيواخ هدعيبت ل عرم ىنالمرأ مالك ءرضخلا
 مسا كبنم نن:بهو لاق سك ار عسر با سس ناولم الم اناكم السيل يرذخ

 ا ناكو لاق للسلا سيلغ مهون نا ماس نب شخ رسا نب ماش نير اس نعلاف نب ناهلم نب ايلبرذنلل
 م١ كوللل نم

 ءاضيب لذ ىلع ساج ينحل نوزاكلا لاق < بمالثلا نيبسيقللوو - جب بقل اكن أخ
 ىلا نت ساخبإلا كفو هل حا موضح ىلضا ذا ناكل وا ضرمالا جو ةهرشلاو ءأمضخ ترساصف

 ببعلاو)ا :ار 1 ب ءازضخ ىؤلخ نمت ىف ذل وذ ىلع سلج ,جلرضتلل ىمم اماكن رم ؤرره

 رو اناه هيل ع يركع بان طاب سابك مادي خامااللل ىو سرج ارق - عب
 22م الدب خب جيرو رصف يصفر فو انركت سرور اودد رول ابرك رسايل . نرش
 رايح تعقلالا ظ 2 - ستانالغادر متم لب
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 مطس اواإ واول ماا لع مو يأ « ١ .نبلاوقا كرب بلا لا تملا

 فيعض لنسب ىطقر ارا 51 0 ”كطساو ريهب ول وح نطب نم لو مالسلا هيلعم دأ ننإا ىف . لوكس
 نم ينا سد ماجولاو ب اطنلل وب |ةركذ صاع هسا لبقو ن ضخ ىمساو مدأ ني ليات نأ ىه (0)

 عسا نإ ( ه١ بولأ ننبه كامح نوعرف تنس نبا امنا () مالسلا| هيلع ىسوم حا نْءاه طبس

 | مالسلا ىبلع ميهاربإب نما نم ضعب للو نمينا (4ر سرءأق نلو نم هنا (*) لتاقم نع كل د ىح

 انكم رس يشم وادس سافاوبا,ناكلبق (ه)

 اد نبض ىزلالادنعوا سري حبلا بسيف ف تمت وبنك يأ موو ماتا
 لتفلا وجلال | لسعب ماهل الاب لوفللا ودلد ماب هلعذ ىنا ىف رهاظ اهو ىرما نعرتلعفامو نإرقلا

 ملا يل ثق وش هللا هيلع ىسوم :صقذ ىبلاريغلاعبات ىنملا نوكي فيكماضياو ماهل الاب
 كلهن ا ى درواملا لاقو ةيفوصلا نمرثكلاق كل نب داّيِلو ناكامغا ايدنرضالا نكي مل نيتك
 _ ه6 "لمللا نم

 كلر كيلوط صدر لوا( سآ ست الغنا تايد مااا دي موس تاغ
 سب او زناكرييفوص . نب يي و رز وو لل ب تكلا نورت ز قابس ا بأ وزن كس اللذي
 ريلاف عسيلاورحبلا ىف السلا بلكرضاحلا نا ميل دزدا ىلص ندا لوسوس لاق لاق سنا نخل - مكمن
 لسسي نيهاش نلا ىّرسو ماع لكن مجعد ناوكو ننفلاو ذ كاتب ىلا مزنلا لننعةلبل لك كاع جي

 و سضخلا ضريالا ىف نانثناو سيرد سبع أسلاف نانا ايجا ولبن الا نم تعيس لاق فيصخ ىلا فرعض

 ظ -ةباصلاذ الك سايلا
 كل دوانرهظ ١ نيب هوجوم وه ءارعلا نم نورث كالا لاف اككم جبينبإتلا ىف ىمونلا لاقو

 هىدع نذالاو بب خافجالاو ىتيّشس ىف مناياكم نفرعملاو ملصلا لهاو نيشوصلا لنغ ىيلع قفتم

 جوه مشلصلا نبا لاف رص نا نمرثكا يزف نطاومو نفي رشلا عضاوملا ىف وجدو ىماوجو هلاوس
 ىخ | ىفو ني لحللا ضقب كرامتنا شا او كلذ ىف معمزماعلاو نيحلاصلاو ءاملعلا يهاب لع
 كلل د نالاقي /شمحلاص نايفس نب مهاربا لاقى لجو لقي من ا لاجللا ثبد داحا ىف لسم معجص
  ةرنسم ىف عملاق نكور ضن وه لجرلا

 ناشيدملابىراخبلا ل لتسناو سمي اب تافو ماس دعطخ يورك شاد ىراجم اا
 ناييحولا لاف سنن ىرم اخببلا جرش لحا اهيل عيوه نم ضرحلا هجو ىلع فال ةنس ةثام سأرملع
 يلع لد ال صونلالا ئيجملا ىمزل يح ناكول ىسرلا لضفلا ىلا نإ !لاقو تام نا ىلع وهلا ريسعت ىف
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 كدا وكت لا نا ضااالك عبو آم سوم نكي قابل ١ميلعلاف لقو هعاشأو كينامالاو

 5 سلا كتوم

 با وسد هس ىورم تاقالل كم الس لين صر عوفرم تبي اور بأ[ لدنيا نيب سن
 ةيبزعتلا تراجو السلا هيلع ىبنلا ف ة3ٍ امل لاق نعزي ىضرم ىلع نعاكد انساب ريبشتلا قاس
 بتاكل ةهحرسو تيبلا لها مي مالسلا لاقت ىصخشز ورجيو شح نوعمس تا مهءاجخ

 و ”ةببصم لكنم ءازعملا ىف نا ةمايقلا ميدوكموجبا نووت الاد تولاةقناذ سفن لك
 يشل مرنم بأصملا نأو أعرماهالاباو | و اوفس : هدا تافام لكد ينبع اكسدو كلاه لك نمقلخ

 نع دانس نرجنباركو رضغلا اذه لله نم نوتات لاق بملاط ىلا نيىل*نا ىلا ىفربخإ فعج لاق
 نا ىضن ىف تلقن ةري ىلع الئتعم زبزعل اربع نب ىتىَبنام لج س تيأس لاق ةريبع نب واب ع
 فنا كب ىلع لهتعم كعم ناكئىذلا لبرلا نم صفحا ا اي تلف ىلص ناد تاعي لحرلا انه
 لالعاب ىلا ركون نا كاد لاب كرف لاق عن ثا ايس متي لدا
 "هلم لس ةراربجلا .بارلا أله ىف ةبلع تغفو دانسأ لصا الدير نبأ لاف

 8 نا اعل سامري ءرعلا بورك ا سورنز ماسارع منور ين او هكر ص سا

 ىقارعلالضفلاوا ظفاحلا ىل ةورجنب ا لاف" - ب

 ىرمازرلا نعل قنامدل تركرذ لاق ٌرضنللنا لقتعي ناكئنذارلا لعسا نب هند دبع خيشلا ناانخبت
 . نر عاصر اناقن لاق يلع ُثدضغ تام هنا لاق نمل اق بضغف تال ذراكنا نم هريغو نزلو ]

 اك ىنوم دافنعا

 باتوا يكل اوس بسآ السمن ىلرب لاني ضخ تاج لات شار ا قوس ظفاو ْ

 تس اس سا دم فايف

 ءافب ىيحوا أمي لق ىذا لاهو يضخ ف ماش تفلخرسانرل

 ءازلدلاا ىف ول سان: لخ من يبق ع لون لكلد

 ءاصحا نعرهدلا نجت حجم 2. هل مكن قايحلا لوق ىظترماو
 ام سييي داو ىديع - املثم ضرماب ٌنسايلا و رض:

 ءازحب ريش نمحرلا نم قي ىدذلا خطومسلا ١ نناباوباله

 امرزالو وشن مريب ل لوكا 1 هذ لل اةديضزخ تاو يي اقام
 ضب كرو ارم تسي انك تليد لت أر باردا ورضا تسلم ال دسم و

 يأ ©
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 امو حرر تب لب باجل لوعكاوأ اوم لاوس ل كر اب لستم احم الإ اع زخ سال

  مكحا بيبو لعا هللاو اذه -للخلا تربق نمرشبل انا
 ةاصايدمى يسرع .نيرؤاررلك سيئواضيريضتردا ضايج رق -ملسل امد مكر

 تان ا مج تنذب مر كسب بذشلاييسأ سيول م 18 نا سرج ارق لب ةرلاو 8 السلاو
 لشاثلش نب لشاب سن نب وشن ا نباّيلبا نبنوث سذاعنب قلص نولي نب زاعلا نب ناتام

 علا باكو كينخ نياركذ اكد السلا اههرلع دوا > نب نامبلس نب مبحأم نب ابيشاي نب انديحوب نب

 روز تيكر بر سوبا رع تسكر ام '/' رب اناس كباس ير رج نارا شن
 2 - هت فاتت ل دررص

 كسوباديبمالسلا اميل يرد نإ ىيطعب لاس س.وع كسررنكس يلف لباب نصرا ءال كتي لوقب
 و دس شع ثد“لث اهل وىسعب تاج مهنا ةكذو 2 توبابي ل ثءاك م ااايلل ىكي ١

 ىف سادعب تيب «ره ناو اماّياو ةئس نيثاالثو نيتذثا عقرم نا ىلا لشاع السلا ىبلع ىسيع نا
 دع عذري نا لق لش ممالسلا ىبلع يحب ناو ّةنس نيستو ًفيناهري عيب اكو نينس تس

 مرع ما مساواي ىكز اهيلفك رم ترالداملذ عرب لماح رم ماو ناثام نب ن أر تامو السلا مبلع ]

 ىربطلا خي سان: انك  جوقاف دبا خابشمالا حي مانّتت-تخا مساو لبق نب وفاف تنب نّدح
 جامططل 

 : | ناكو مهالسلا هيلع دؤ اد ةلالس نم مره نا ىف تالذلال هنلس ؟جاقي دبل ىفريذكنب ا لاق
 جور نامزلا كلاذ ئن السلا «بلعاب كر ناكو منام ىف لّمارس دة الص بحاص نإ ئاهوبا
 5 عايبشا اهتلاخ بوز ليقو لول لوق ىف غايشما (رم تخا

 سر سافنو حران بتنك اهيراظوفحتس ناطي سمن لاعتتشا توالو تنولو ممر إسليللاىن
 ةطيشلا نم اهني رسذو كبباه نيحا ىفاو ليزنتلا اياهم لوقو تحتكلاه نيعا ىفاو تيما
 ناطبشلاو الا ولوم نمام أ وئرم ةرمرهودإ ىّوفاهر نذ لّبقن ا زه ىف اهل بيجتسا دق ميلا |
 اوزقاو ةريهوبا لوقي م اهنباو مره كايا ناطيشلا سم نم اًيراص ل هتسيف للود نيحد شم

 ةربره ىلإ نعرجا جرخأو لج ا دحرخا يجرلا ناطبشلا نماههتي سدو كباه نيعا ىلأو ميش نا

 ئبصلا ىلازملا اهنباو مره نم نامامنالأ كنيضح ىف ناطيشلا كزكليىما رلت ناش ١ لكاس ونرم |[
 - هيّيضحب ناطيشنلا هدركلي نيح كل ذ لاق هلدا لوس اي ىلباولات تصيب فيكطغسبي نيح

 نإ ك١
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 يزاد لس: .(يشك الزس ع تح ستر لسل اير
 تارا /ي احصاء ايلوا هون ايد سبعا بس صنم« تسون لايزاشلا تركك بس لاير سقاغ توب:
 ءاسنرلع كك اغطصاو 7 و كافطصا لدا نا ترمي تكلل تلاتذا ىلاعت هنا لاق سك سب

 يره نب حيسملاس ىلات هللا لاق .هتسم اتيان رعب تسون تيينقلم سوح طر اصووو -نيللعلا
 نخر وه ىلع نعرجاو لسمو ىرساخبلا جرخاو تقيل صمّماد لسيرلا كبف نمل لق لولا(

 اس ىف ره سذ نخرج جرخاو لليوخ تمحي رخآهي اسنريخو نإ ت ذب ره هذ اضرب وفرع
 ةيطانولب ل ةأرما ةربساو نرتب رم جيساب نيم اعلا ع أس نم كيسح

 نويت نب مره نم ناكام ينتحل لها ءاش ةرّبيس 2 طاذاءوفرت ريعس ىبا نع رجا جرخاو ل هحتذب

 الفال اسنلازم لكي ملوريثكلأحرلا نم لا يوزره ىيبا نحسآق نب ,ةيواعم نح يبو زم كن | رخو
 بذل ال ضفكءا سلا لع ةهشماع لضفو لليوخ تنجب ليو نوكيذائأرها ةةيبسأو نإرقب تاب مره

 ظ .ماعطلاو اس ىلع
 ف ىهو ةىي لضخ لعل >د اع دلب| ىلصلها ىوسرم نا نابع نيا نِعركاسع نإ ىّبو

 لهو ندا لوسرماي تاق السلا ىنم َنِهيرفاذ كرارض تيقلا ذا تجي لخاي لاقف توملا ضرع
 ىلومتخا ثلكو جازع تنب ةيساو نار ت ذب مره حي ءّذدا تركل اللا ةىلبق جور
 ٠ 1 سم |«لداو انه

 راهنلاو ليلا نوحي ين نم >كاللل لدا ناخ ثيل ف - دلسا عيلع كلت الل
 - نوراشبال

 .ماظيلا يكيرالملا يلاوحي ماركا عالعإر جس ماناكستكجسرل اسيردبم تبا مرب عوضوم سا
 مالا هلال لص : بلت ولصنوورل اسري - تس ران رب بس لص ناري
 مالسلا ليي زعل ليا ل تلطراباب لياكرسدد . جس ليا ييأس
 ظ ب. .٠ هيلاومتظاللاوا

 بتر .ةلايلاى بد لولا نءاتمالا لزم يني - تس لاس ركل.
 ااا ىلائرسلا ةشسف .اوتالمول دكت يمول زجر صولا هزيكتسك ردا لور ناو ىلاح

 ا'ال نايبارب لا تسقى و سر كسايبنا يدرون لور طساو نيا ماسلا
 مضمر رار - هيب لو موسكو ميكيلمو هاب نما الك بسير -باكرون
 كي تسريو كل وتشرف اكول لام حرطاكا هس سمو لم دهسا نا ترش

 نإ 4



 ناثلاوجلا , 1

 - لإ بم انو رعت سرا ؟ جايكت يترك
 رداقري كل 24 فاول رتس اوم ضيطل ماس 9 بوزشرس ارك لوا تب

 رثكك لوقوهو تاومللا اهنكسم ٍنفلتخ لاكشأب لكشتلا ىلعر رقت ماوه ٌةفيطل ًئاصبا ىف - نب
 اهن ىلع هذاك لب نيب سملا ثكاأ لوق اله سيل ىلا حلا لاق  ؟للسا ب ىدؤلاسينلاريسفتت ىف ذك. نيياسملا
 - نارا هول ماسجلا

 اصب من1 نييلما بهنم الثم مب ليزنتلارلوف ١ مرن ىف ان باههشلا لاق - أ نابي
 لاكقود ها ةفلتتستوص ف مو ريافناك السلا مثيلع ءايدالا نال لكشنتلا ةلباق نينا من نافبطل
 تهنئ اهيغلاب ٌممئاق ٌةدوجوم تاوذاهنا ىلع مافن 55 مزقيقح ىف سانلا فلتخا ىداصمبلا

 | ينال رلا كاب نيل لاتسم ةفلتفغ لاهشاب لكشنتلا ىلع مدافن ةفيطل ماسجب اهنا ىلا يسلك
 ةيناروف اسحب اهن ا ىلا ني سلك بهذ "اشم جب ب يضت ىف يمول ةماعلا لاقد ك1 كال نك نور
 - للاعتهدا| نذأب تفلت لات اب قوظلاو لكشنتلا ىلع سدا: اوهليقو

 اهنعسونذاعطرم هش اع نح يفد سم مح ىف تدئام :يثلوهال كنا هن ام اسجا منكي
  ؟ةداززلخ شان نم جرام نم احلا قلخو مرن نم كج الملا كدازاخ لاق تاع كليا جلا نا

 تقلخ لوهحلا ةغبصب,ظفلو قاقرلاٌّن هزلا ىف وسم ميرخاو ثيل شا زم وينك يرخا يكف صرام
 ] لل هون نم ةكئتالملا

 د فن ل ثار هير انتس ويرفع بس هديتعاي يلم لعب . ثلاث لس
 تورو ا نب رفد تم كلو تلواعس ليدل تييريشا تس كثرىر اهم بسلوك.

 : ظ - رول اسيل (قازك ب ازمدلو
 روا طف تروأل ب ةكمو نو تحب ناافوكرولو تسطير ونثر حبو نوم - لاسم
 نلاب نولئ افلا تّيونشلاو سوجملا مكعم مالمو ىميباسنلا لاق - لإ كوبا قيل (شصس تر

 و لعفلاا التغّق ع صلا:قنلاٌاضتم ن زمداق نإ انخم ناساّسَح نام وب هرنعامفاو نرظلاو
 د ىبجحجيو من اكو منيو ض١ كو سل سيفنلا كيرلا بيط  قنكببخ لضاذ-هنللرهوخيريب تلا

 كل لن طاننلا ليدبم ىلع اك كال لا مهو ءايلو>لا نيل وب سلاف كلذّدض نيماظلا هوجو ىلع :

 كسا ميشا نللوقك نيطايشلا مم و عارجالا نإ وب ةرظلا يه وجو ٌئضلا نم ٌئضلاو ميدل نم

 ظ - فا

 رعب لاح اتتكنلاحطو لبو قس. سين وزيت ير احرك لل ب تفك محا سمان نم
 م



 ناثلاونجلا 0 0 روور#

 اهنا ةيراغلا ةقطانلارثظنالا ىهاهنا و كى راصنىئجضئاط كيا نيدو كرينا قنا
 ل زال راصنول نيطابثلاذ ”ةفي كة ثيبخ كءاكناو كت اللا ىف ريخئيفاص تءاكناف

 ةكالملل كب سلاقذاو ىلاعت هلوق هيلع رتو يل المكةّترف نامألا نصرا علو رأرعب تسود
 ىثبلا نخلق اهن ال .ةفيلخ ضرالا ىف لعاجىفا

 رهاوجاهنا ليتك فمرف قتاضلاط بأس مريت راهب ن ياض نواس ترزم
 سوفنلاوشعلا لوقعلا اهناب فس لغلا ضعب يصون قيفحل ىف نا قطانلا يونا ةفلاذخةدرجم
 ةفلاتغاهلا ةغماالغلا هو نوخأ لاقو ىدوناسينلا لآق .كالقالا ك ىلا نّيكلفلا
 سمن. اك ترشد سوفنلا ىلا ادبي رع زكام أكوق ليا هناو::يرشدبلا "نقطانلارم فنلا خوونل
 كولا زم [ءافأ تيثثأ نم مهلمو د لوقعاهنمو يكلف ةقطازرم وعن اهنم ءاوملا ىلا

 ا اهلعإ لكسب لتو نيطابشلا اه هريرش وة ككالملا اهريخىلفسلا لاعلا لاوكل قيرملا ةكضرجلا ضو
 راثألا ةهاشمةاهحب نم تار وضلاو تداجاحمل بادضاو :فّساكملا ةهجنم ره اجلا باع

 ًنايزنلا ةعنص ص لرخيساو تانوجسملا بيرث بير غلا سد انلا تاحباعملا ىلا ني ادهيلاو ابييجلا
 لجو نا نابولاادصفُب ناب اره ١ تناكدانلاذ ىأرف ددكلا ىف عجسد سونا ناكمنا ىف
 | ةقداصلا يول لاح كل ذ ىلع ياو يف وعف لعفناقالاو ةبابسلا نيب ىنملا هفكوهظ
 ظ "للم ١ ج ءىردجو لبر لهم ثيرأعللا 5 ١ > عجرم

 لرب كت محتاج اقف ليوا شركالم ور شكل وقتك يتك بشد فسالف لاير
 انوب مكلالماكو شيل وتكيوا انوررم السلا يلع رجب اكل اعف لشكل ين مهل يلع يتب بسس ترصتم
 8 ا بسلا دا السا اب

 ايو دق سالف كوشك وقعوا نا ثيداعد م ير ياسم عوك لسكس ساكو
 ها حا

 هللذوصعيا/ تك يزن كى والام” ماك ق كود رشا سيروم دكئاسركر ايا
 ترصتوا ارب وير يوم آو رشكل وقح وزن كسر طم فروا نؤموبإم نول عفيو مهام
 ظ ظ 50

 .لوا لص ريا ظن مرا ل تار بيلا هاد بابو زكر فالف هش /يلوقع اقل
 هيرظن مالك ابريتابيفلال ابو زنك ل فالس ةخرفروا لريبست ترص توزن كنا وو
 ظ - ل للساعات ىاردب

 م
 1 ؟



 نئياثلاورجلا ش ل 7

 الرش كلك اك/دموريك لع رابع ساففامو زاخو شي وقع ثكه فسر نار
 كيروئعمر ب صروم اهئاوتظف اهروااككشم تساكر رس عتب ارو ريت جيروم اهيا لامث
 وأ وشف لرب انك ب انام كف ا ماس ل 52 كو ث كررم يل

 _ تار سم فاو كس 2س ولع سراب

 ورشه وقتي نيت يصتتو لغيرك ينو ل شمل وت كد ذس اف اما
 ءاضقو لصارما راغش سضفر دا نك نا لإ تيسد مروا لاهيشسونى ب يرمون كن آ
 ايت امررلا ارو تايلبلاعئاو و تساياحلا ىاقو تاركشمل العا ىبل وت ترروا تس تس ايام

 ماسالا ليل دل نيب ءاذت نمل سوءا قمر لي تسب س ا شوارد ل وضعوا
 : .- ةك ريفر يقعد اشم يسرب كوم

 2-3 او و لحم لام لاكن كو 1-5 ْن امنركل وضعت س اله ضبا - اًسداس

 نيب لش وردا لب دوق شري نا لاعف اكس ل ات سارا ني طئاسو لوميا لى ل اعرش ا

 < طار ظن سي كراس مالسا لبا ىكوديظتير نايل ل.ل اهفاو ثرصت كيلا
 ناو نلوواطع سيب" ات اكرطساو ىك بيل اغا هوفوزئازعاو ءاطعا ني نيل امرشا

 لاقط ناك وةك فسالف ودراو صوصأ بل يسسير ب كم الاعلي ابا
 مكبحاصامو نيما ”خاطم نيكمشرعلا ىذ لنحةوق ىذ ميركل وبدر لوقل هنا ىلاعت هلوف ل شم كيوم
 نتمنا لاق - مجرسناطيش لوفبوهامو نينضب, بيثل | لعوهامو نيبملا نفالاب كأر قلو نونجمج
 مسا مجال لآقفلا لقعلاوه اذه نا ةفيالفلارطعب عز ؟كهم نيبزقطنمل الع لا باتكىف هنا هجم
 لاعفلا لقعلاو مت خاطم نيكم شرعلا ىذ سن عنةوق ىذ مركلوس سلوغل لاثدت هلق ضيفلا
 5 دل نقيقحلالو فيككرمتلا كاف تحت ام دنع ريان من اوم امن هل لرش ان>الف م خوجوور لقول

 هتسوزر لكاس لوصا لونك شفر لوقع وز ل ووفلو هوجو كرفس فل جب ايو
 نطل الها ىلعولا بانك ءلدا هجر تيمنا مامجلا ميلا لاق كسري جس لطب بس كنا
 كتءللا مقالا امها تامتقملاو مما تاويل مشو ضرملاو راوسل إما ممرمدي نينلا هذا تكالمر انكشم
 ىلا سوفنلاو لوقعلا ىه:كت الملا تسيدلو نّسمالا فلي زمدحا لع يكاوكلا ىف تسيل ىباتكىف اهب
 أم نيدو ولا ذام نيب جو كل ذ نظب نمأطخ نيبو مث وطسرم ١ خاننا نٌوأشملا ةفسالفلا اهتبشُت
 و لّوالا لفعل ىلعمل دجيوه -لذعلا ىاازاخأم لأ السلا ىيلع دوق نا لوففبو لسبرلا هب تءاحج
 لفعلا شي لح نا عضوملا انهريغ ىانكوو عقلا هللا قلحام لوا هاوقلاٌقدإطم كلل ذ اول عجبإ مقلا نوتمبب

1 



 ناثلاوججلا . ماه

 - موضوموه لب ثيبحلا+ ةؤعملا لها قاغتاب ف يعض

 امذّدعو لاقرب أكزي ذهل لاقف لبق لبق اهل لاق لاقملا هيدازاخام لاق ! هظفلف أله عمو
 :ر اكناف .باّقعلا كبو باوثلا كلبو ىهعأ كيونخا كف كنم نع مرك ًاقلخ ٌثقلخ
 بانلنمل اذهب ىقلخ تاقوأ لوا ىف لّفعلا بطاخنا دانعم نال ميلع كوم مج ثم لحلا
 لوسرلا ةفلف لفعل فاضي اور هلبق قاخ نا لل ليا ىنم ميلكا قا خو لج ملعنا ىيذو
 ميلدلو .نولقب مهلعا هل ون ىف قع لعب لفعل صم نوكي ضارعجلا نم ضر متمأو ىراحصاو
 ةغلث لقعلاو .ناضالا ىف ىنلا ةزيرغلا ىبدارب ف كل ةوحنو اهب نول قع الب ولم  نولقعت
 كابو لخأ كبف ثيي نول ىف لاق انهل و ؟ كا ذ نم اله نبا ىسفنب تان >جر هرج ةغماالفلا
 فعل ض امل وا نا نومتزي مهو مدا ىبب لقع ىف لاقي الهو باققعلا تلبد باوثلا كرو ىجعا
 هنمرمقلا كلف تحن املك تروهش أعلا لّشعلا ناو ملاعلا يجب تيد هناو يسفنب اقر هوب دنيا نع
 ئ - ثرصتاب قالا ءاردإلالا ىلع بركلا تالنت

 اكسو, سين بتل مالما ل [رصا عطاوابسنم اكهطسالف ل يكسر اب كمال سويلم
 . تس لموالوستوو تس كش شيك مالساورفسلف يبطل مالسا مط الف نرد

 تهل الاقلام ل ترش ماا اماما هد يتعاون اس بسم
 (ثرضيزلا) .انان ننترلا دام سني نلا "ىلا واعجيو

 ول كابوو هتصو ىلا 220 ( ل عشب 3 اوك اهناصور نيمءاص صج هرم اًئبسرإم

 للا . اننا سيل ابكى اترشاوا المقفي. تبلا .نو حك شم ان نوس سضتاياور لب
 لاك ال ءافلاازعاو لعفنم تلباق تايناح لا لكأ شباصلا لسع نا بحلا نمو اسم ؛ جب لمتلاو للملا ىف
 ولا +كلالملااواعجو كلل نب ههنع ليتل ارهخ) ىلقو ثان ::ككالملا نا ىلا ممضجنر اص اه نحو لحاو
 - اانا نمرلا داع مه

 كرف ري لو تسبوا يفوو ح سيولا لور فورعت ل ولتب لب - تأسيس
 قفا حس لينا .لإ نا تس دلع ووك يكد تدبلا تحيي امون كل ور انتسب
 .تبوابجىع وسل زف سا هج اناتش مف لايزشلا ىلا بزعل جاو اب

 نان الكب ككوكلا قدابع(ف به نم سهلا لني ملو "هشم ؟جيللما ىبانكىف ىاتسوهلا لاق
 لّمعو سفن اهلو :.كيالملا نم كَم سمثنلا نا !وميز سلا رَيعفرمقلاو سمسلا نيررينلا ىلا انهم

 مل



 قاشلاوزجلا ما

 حبلا مظعتلا قحتستف كلفلا كلم. ىهو ةليلغسلا تادجيوملا كوكو ملاعلا ءايضو بكاوكلا زن اهنمو
 .نرم كامودقلا نا اوقنزو - لو جر يشرف ىلا كلو رقرف ترسو نأ ءاعدلاو ريخبتلاو |

 الدايزبو بف ةييزللل ىمالاو ىلغسلا ملاعلا ًاناهربب لشاعبلاو ةداصلاو ميظعتلا نحت ككالملا
 هذناو انه ىأ سون اهنمو اهنب ىققو سمكلاولتىهو تاءساسلاو ناميزالا ثرمحت ىناصقننورحقلا
 - يعد ليريج لاوحأ ىف ىلاثلا لصفلا كيلتو لوالا لصفلا م

 لسرلاى اقرب ماا بيل يلب نيك لاوكم شجن برق - مال ليع لربح
 و ىب اهتو باذن لازما  نوريفسن يبا كم السامي ايجار ا لاعتبار

 رب ركام اسجد نسال بلير جت ل ارا
 ىف ديه نبل بجى رو سس ليرارسا سياتل لاروا بسربع ل يي برس تذل عم

 كسر جةرهلا ازك- هدا سيدع لّياكيم مساو هذا دبح لييربج مم نا نامركع نع اكريسفت

 سمان بانكور ازلو  بسزيزعلادبعإب نكرإا بنعم ايي حرك دعك دهر نح
 كى انت ش اجب تريولقن تفاطاو بكتريا وزن ن يقي طلو | - شا ىلع
 ليربج مماو اهشم حض لا ىف ىليبسلا ةمالعلا لاق بكس قالي وا جس تسب ءامسا

 فولاو اًنصيا اك ىفرمو افوقوم سابش ن.ا نعرأح از كهزيزعلا لبعو | كترلا ديد انعمو ىنإبرس
 بص نم بهن هدا ةجرس زيت ناكو لب| وهو كدا مس اوه منال رض أ نا ىلع س انلاثءكاو بص

 نولوقب معلا الكف ةنانهالا كل نكو ةبواقماهتقاضا مامجالا ةنه نا ىف لعلا لها نم نفي اط
 هيلزممسا نع راج مثلا لوا نوكيو سبعلا نع سارع لبإ نوكي لذه ىلعف الغ بيز ليز مثالغ ىف
 نتترلا دبعمو هند ا لبس لون اكل احيمو ليرجحب سابس نإ ثيي لح ىف لاف: فيكن يك ىلاعت هذا
 ا -كأ نفلتةعاهافلا راعلالاو لحاو اظنلب سكسي لبعظغل نا ىزغالا

 و سسلاوه ليا ةبولقمر املا ةزه ىف ف انههلا نا ىلا نفَّئاطتبه ذو ةرهلا ىفلاقو
 ةمرعلا جنم ءانعم نذاوث ىهد لسدام حئالصا وه معلا ضعربمللو ىلاغت دّردادامسا نمسا هوا
 بعل لضرالالو كما شعم مهلا أله نكي ملو ني للا نم ىلوامربجو لسف ام هلصا ىولا قناذ

 بانكلا نمللع لذع نم لأستل تقلطنااأهنع كلااوضر ةجبب لم كد ال جلسلا ىيلعمن!اذلو
 هانئ )ف ٌثبب لس ابلا نم مهلا اذه نبإ نمو سو لق سو لت الاقف بهارلا نطسند س ارعك
 او جقنفلاوا ةتينسلو ليل دبع لسلاو ةالصلا ىبلع ليربج مسا نا بكلا ىف قعلا طم

 لم زعمساو زغانملاوبا هنينكو قلت لا دبع ليفاوسا مساومانضلاولا ىتينكو قا للا سسح ل يئاويم
 ا
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 - ىجولأ هتيذك اجلا دبع

 سوواطو_ربكدلا سومانلاو سرّقلا ك سو جلاو - - نيمنالا حملا /م السليل 7
 هكا فطين ل لي تأ ١ ح لاوس لعلم لزن |رتن 2 : كأن اعاركو م: كيال ا ظ

 1 اليل رج لنور ولعت سا - جب كو ةلاثنا تطل ميتا لص لع سار
 هل :كتالما لضفا نملسلا | بلع لدربج نا نشدد اوضر س ابجتالا بعكل اذ يركن لم لضف
 : ىرعلا كله نعال ره مرناكن أحب كلذءأسد دارسين لكى ”ىفح ا كبس

 تسافر شاووراوسوسب كسر ببدل لرجل لق اكن باكر وم لصعا

 وكس ةخرزداى مزج بين لفي يدان ير احن وزيجمان اكس كك

 اللازم ب موب لئافلا نميري لاه لعدد الص هّددا لوس سنا لسرمرث اقف - 5014

 نا مكذ نمل وق ةريزنالا انهو هدا ميكن إ لاقنيرعا ايوا دمع اس

 كملاعبلا اسياروا ى انشر شرب وري ل ركلي ةكي ف ةأو ثيسرعر الع
 اود للنمسا نير طب بص روك شر فروا ىلا هك كلو نس باك مانبي ايضرو

 كل د ثيعيالو مئايدتا نيبو لدازيريفساوه ليريج نا ئئوبسلا لاق + اول يما لو تقو

 له مدن نسيووليازعب اًريغس ناكل يفاوسا امامي لورتعا و قنا نكراللا نم غل

 ىنئوبنب نرقو ندس سعرا نإاوهو ؟وسنلا متاع هند بص متء اج عنا ىعنملا نعذ اء الص

 جصصاو 161١" مب تيبلحل سلا ىف زك ل يربح, هنئمخب نوفق نيدس ثنالث تضمامإف نينس لي سا

 ةوبنلا ميلع تلز لاق ىعشلا نت قه لاو دعس ناو [مهك سان ىف كافس ننبوقعيو لبنح نب لجأ

 للزي ”ئشلاو ”ملكلا دعت ن اف نينس ثالث ليدارسا «تؤرلب كرقف ننس نعل سا نبا وهو

 مشع: لس نيرشح من اسل ىلع نإرقلا لزفف لييربحب متبل نرق نينس ثالث ترضم الف نإرفلا
 هند ا ىلصمب نوفق ليفإرسا ناىكسو لما جىربكلا صن اصالل ىف ازك- ني ملا امتعيو ةكمب
 . ئنلا دعب ثلا معي .صخش ىرثالو هتح حمس نينس ثلالث ةوبنلا لبق ملم

 كيل ذو كل نل دصرملا وهريغسلا ناب كل ذ نك ىلاعت هّندا هجر بسلا ظفاحلا باجاو

 نابمهلا ضمد ىف !سنجلم هند ال ىينلا ىلا كاملا نم يغ خع كا ذل انجالو ليربجريغل تودي
 نا نيا ثلا ةنه ىفس يلف سدابتملاوه الات ند نم ون سلا عاب دارملا ناكنا لوقنانا كلو

 ةمغ ل يجاوسا نا يدشن امض وبسلا ظف اهلا ب اوسو ةرملا كانى ى ولى اي ناكليفاوسا

 ماش
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 كلذ بصريا وة وسبا ريغ ىوب لعل الصدل ليربج معلش ءاذدا نم جوب ءيتاي ناك كلالمل نم

 تاولصوايبباالا نم ميل د للص انين ريغل لزب ل ليفارسا ناب هريغسلا مساب صاصتخاالا نع
 كثلل نب صخاملاو لبق ايدل عيمجو ندا نيبريفسلا نكي لف ثيل ىف تناك غيلع مظالسو هدا
 "فم جن ىلا ناسا نم ىهأم اذه هلسلا ىلع مدلل ”كتالملا نم لعب نم ل ٌوا ننال

 كثب بيصير هس بكر لب اهم ضرب تىو اضل ىداح ا بانكى با ل لويساظفأع

 لزب سلينا رورو و تك يفم كرز نيعبتير اجا ن اري لاعي سسك
 0 ظ - هيتس ري ىواع تربع

 5 نييريفسلاوه لربح نا ىبذ ىلوق ىف فذأو بلع فئوث بلح ىلا الهلا باذكل صو

 كل ةيفر عرق لب هصن ام هطخعب شماهل ىلع بكف ->كنالملا نم جريل ثلا ذ ترعب ل ايد | نيبو
 ىو ل وزن ةيفيك ىف نا ىلع| - ىرس ايبا جرمتت ىف ىبلحما نيردلا نايدرب ظف احلا لاق د:كتالملا نم عربخل

 ليد ارسا ىواهعباس لات نا ىلا هضم ىف ىلبجسلااهركذ ص مدس متاع لد للصور ا لور ىلع
 ّىشلاو :ئطلاب هيتارو هل ىلرقي ناكت ليفارسا دب لكو لع هند |ٍلجونلا نإ ىبعشلا نعت
 هيلع تلزن لاف ىبعشلا ىلا اددس قاسد باعيتسلالا لوا ىفربلا دعنا لاق . ليرعجمب لكو مث
 ةارشملا نا «نقلملا نبا خيش نعلقن مث نينس ثالث ليضاوسإ :ةومذب نرقف ةنس نيب سا نياوهواوبنلا
  ضرنعملا زتككم ىتنا ول بكرت ليربج نا

 نإ نعيمالكر خا قف سفن ضرتعملا هلقن اماه لحا - ؟وجو نم كلذ نع باوجلا لوفاو
 رحى داحإ ف تباشلا منال كلذ نئفلملا ننبا لاق امماو ىولاب ةأرّتبإ ليربج نا ىلهشملا نا نقلل
 بل !وامهريخو نيحيحص) ىف مزال تويت عم يلع ليتعي فرك ل ضعموا لسرتىعشلازث وأ رهغو
 نضرتع | امض ”الخ نهشملا نا ممالكرخ | ىف .لقن عم تدي لاب ضصؤاعا نييك ضرتاعملا نم

 كلذ انيالو ليرصريفل ثيرعد ككل ذو كلل نل صوموه ىزلاريفسلاب دارملا نا - ىلاثللا ىجولا
 اطاسلازح عب ىتلل سر عرسلا بتناك اان ايهالا ضعب ىف لع هد لجون ىلا >ككالملا نم كري ع
 “يو مهلا نهب صاصخخشلاوسلا بتاكب اسيالف نابججإلا ضب ىف ةريخ ملح منوي نا تال ذ ىف انيالت

 ىيذ -لراشل الو ريفسلا مسا, صاضنهلا لبرج بلسي” كك نكف نيترموا ره مفو نم يف كراش
 لواط صينا للا ءاج ليفل اري كام نم وام تةدؤ ءايدنالا ىلاوءاج ني نلا كلالملا نمدحا
 ةلل خلاب [شيف مالا لع ميهاربا ىلا تووملا كامءاجو ثيبدآلا نمريشك ق وهاي رعتماي اضف يك
 ظ  >.كيالملازم ةربغ عن ود ليفاوسا ىلعرصتنذا فيكضصرتعملا نم بج

 كامب
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 0207 نيبو هّيدازسريغسلاوهو اهنن خر وا قتلا اعلا نا -ثملاثلا ىحولا

 خفنلاب لكوملا ىنا منح ىف ءاياعلا رضيبرك 5 و .ثمي دولا ىف حمدا <تيلع هلا طهونلا ريغ سحا ىلا لزغي

 الك ليفارسا ىبل لا ثعضاهط ارش | نم ىثمعد, تمن اكو ”عاسلا برق ثعب !مييلع هلد |لسهونلا و ىصلا ىف

 منأ ىرلع قف لصيالط قف تتبرع هد علا ىلا ثيرعبملاف لمنح و هليق ىل ىلا ثمعبب لو ةيسانلا

 ىفنملا كلل و لحاو ىبن نابو لدا نيبال ًريفش نكي منال مجلة يصب ايننا نيبو هذا نييريفس

 - هب ضقنلا رصيالف عىجلا كل ذولذ | نم خف نع ريفن مزايال6مجلا نع
 و ىاسنلاو لسم مجخا اموهو ىبعشلازنا ىهوبإم ثي لسا ىف سول ىن ١ -عبأرلا مجول

 نم اًضيقن عمذا ليرجج آد نعبو سل اج بيل عندا ىلصدندا لوسي نيب لاق سابع نبا نع كمل

 لاق طقرتجلا ىلا لزني مل لكل كلم الاه سمح اي لاقنف ءامسلا ىلا صب ليربج عفرف قوف نمواوسلا
 || و «باتكلا خاف كلبت ىناستؤط ملاهتيتوا نب مومي سشنلا لاقت هيلع إسف معاع شا طصينلا قاف
 || و ليئارساوه كلل اذه ءابعلا نم >ءاجج لاق اهتتيتوا الا اهنماوأرقت نل ةرقبلا ة رس متاح
 ] نءتلزم ىلع طبه لقل لوقي ممتيطع لدا هوزد !لوسرس تعمس لاق يهين | نعىفاريطل !جوخا
 ىلا ايلا كب لوس انا لاقف ليفارساوهو ى لعب لحا ىلع طببج”لو ىلىن ىلع طبهأم ء أرسلا
 ناولف عضاوت نا ىلا امواف ليربج ىلا ترظنذ اكل مايدد تمس ناو ديدن تش نإ كونخا

 نعم ىعبام سنسب ىولا ءارتبا سد ناتبيضقلا ناتآهو .ابهذ ىعم لاسلا ترساسلاكماسن تلقأ|

 ناوبعنشلا لوقرصي فيكف كلذ لبق ميل | لني ل ليفؤ سان نا فن هاظامهد ثبب داجتلا زر طراس

 ] - قولا ءارتا قداتا

 لييربج ةقرسو لوقوهو بقع كل د ىلع ليل ىلا مالعالا انما لشمن ١ ١ سمانا هحولا
 ءاطع لاقو ءايبنالا ىلا ىولاو بتكلاب ليربج لكوف طباس نا لوقو هلوسرم نيبو منيب «ندلزيما
 بزكلا ىنلتي ليم اكيمو هلسرم ىلا هدا نيم ناك كال بربح بس بام لوا باسل نب
 نييلسرلا بحاص ثول بحاصف ليربجاماذ 2١ياع «ند | ىلصر وف و بجبال ةلزنمب ليفاساو
 | رقيب نم ليربج صاصتخإ ان“ ذه تم, ثرعف ( الكل |رخأ يان ةوررخإساث أ و ثيي دا
 هنن انه: ئىصارب ىلنهمامةنطفلازجطرتعملا دنع ناكا فا ليسسالا ىلا جول اب ككلملا ||

 اي ا

 ل كف ل زانوورب مايونيز لب - لاوس
 - اارف لوزن

1 
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 ارفلوزنح تكرم ربل ليتر تبنت ترامس ثمواعا تس بس او
 7 < ع "بلر سان م نط ر بم ب اكلوزئو رععتس ثم اور ًَّ ىلسر

 يلعبوا يلع لزن لربع نا لاقايارف لوز ار اب ماما اسملاو ةادصالللى ماابلل ل رعب
 كلا انه حبرلع!هداو نأ علا اذه السلا مهيلع ءاينبالا نمدحا غلب لو لم فلا نرش من
 انه لخا نبا نمو -تعام ىداإلو

 لوزن تار ناو تباتساكم الإ لير ب ماابي يس لعمو حتاووتاتسأب
 م 1ك قش 'وطل ب ام تك كال و زيدعب كت يرفو عاطتنا ورئيس اكردا كت 2 رق

 - بس انؤب تمام امص بج لوزلدبتزم نذ اييرقف ارو روت وكعب توب إ اوكرازب رمد
 انؤم تب امر ماط للم لرجل وزنرابو» تدم ير ليلقرو إ ضيزو اراب نيب( ينم اياك يد ظافلا
 9 مه مم | لكل ولاس سس توين انزل - سوم موو يقام إي هل اسر ؤبك -

 - جساتلكتتنلاب ورواو يركو يقر اززر سدر يا زيوس لولو - و
 عيت ماوزنر نينار لعلرجيدعب كتاف كم الي وين يسرورشم . لاو
 ش 7 كابر اء ب لزايكل هو 4 ردا

 د تسبانل يا ثيواعا- تول ل كا يروا ع هت باماوك ومس كساب - ايس

 ىدهصنإ وري لونموم بإن ضتيردا نإ سور لزان ليردقلا ليل ل اسري مال لع لربع
 مت ذاباهبف حلاو ةككر الملا لزنت نقلا اليل نايب ىف ىلاعت»ا لاقاك نياتكم اسي رول
 ىلع نومأسو لقلا ةليل ىف :كتيالملا ره لزني سناو ليربجانه جو ملا نا كاحضلا نعف نيالا
 اب تلق تأاذ دعس تنب :نومم نعيبكلا) ىلاربطلا جيخاو "كنس لك ىف كل ذو نيإسملا
 ضمد وتب نا اذا ىف اذا ض وتب تح دقرين ا تلا اهلأق 4 بشل نورت له هدا لوعرم
 "تم طيو ضرجللا ىلا لزنب لييربج نا ىلع ل ديب ثمي للا ازهف هدا كير طودسلا لاق - ليربحب
 - ةرساهط ىلع وهو توم ا وضح نم ثم لك

 رنيه ور سيل قو سوروته تدم يحلل اود اس تيدا تان لتس لابو رك
 ىلأربطلا جرخاذ كس اعوج لب او تروى نال اعوروا كل وسر تس طاط كلج

 لاك لاجرلا فصو) ملع هدا لعنلا نعنتفلا ثيادح نم نتفلا بانتكؤ داح نب معند
 محن م ىعنمال دّذدا ىثعب لّماكبمانا لوقيف ؟ تا نم لوقبن مظعن ا وها ذان ةكمّرمم

 اصرخ ن/رعنمال هد اغشعب ليربجانا لوقب ؟ تأ نم لوقيف مظع نلخوها ذاذ ةنيدملاب نيكو
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 1 بع رب انليكردا لم هيلو, لزاناكو دعب كل وزنس ناني مابا ليو طوس
 ٠ - كورة كل زان ورمل لس ىف ملل ع لي جرانما - سورس

 بتساكي نملوا لاق بماسلا نب ءاطع نخ#تاح ىلا نبا جرحا . كك ايسايل باص ايم السلا
 ىلا هدا نيما ليربج لاق عيت للاخ نعريشلاو)إ ورخاو كل سيروا هنا زيم أ ن اكمنج) لوب

 , ٠ ميسم داحدكت الملا ف لييربج مسا لاقرب ي نيزيزعلا سع نعاّمضيا رخو هلسمأأ
 7 يدوكعر رووا 2 اظنو/م اسيل يك لكل نان ىو راب يجب

 سلك لس ىنياوكل تب - مال لل ذي و و تيرم - كن ظنا نيل شتي تيروص كد نع
 لم السايل بسر |بانيلا جد لا تير وص لسمو ملل لوري ادلع عير صت بصيرا ساكو
 ىتيور ىلع هزي, لص هيدا لوسر ضخ ىرغصلا ص اصنملىفو _ جس تس لإ تايصوصخ
 مايل اني ف عرصلا كت ىلع ايبالا نم حا ةريمل ىلا هلع هناا مفلح ىلا هت ص ىف ليرجج
 دّلدا لوسر نا ينع زد |ْضر نعسم نبا نع اح ىلا نباو لجحإ جرخا رهثم١جنوبعلا ناسلا انك

 ىأس لاق :رعسم نبا نعرما اًمضنا جرشاو - 2لسلا دنع ءزرمجلا2ليلف ىضمالا ماو تفالإتض

 ةفلتخما ءابنال ليواهتلاو ٠ ملعمبهنداام توقايلاو دولا لّياهتلا نم هحانج نم طقسي قفالا
 نر عر جاو ىئاربطلا جيرخاو . ليواهتلارهزلا ناولا نم !يرلا نم ج جيا لاقي اهنمو ناولالا
 نيت رمال اهيع ناخ ىلا ىتنورص ىف لمد ليل دزدا ىلسعجنلا نااهنعيدلل عز شاع
 شن اع نع رمح زجرخاو ضرالاو اولا زعبام ىقلخرظ اذ اس ضرقلا ىلا ءامسلا نم اطبهنمو 1

 وءاممسلا نيبامالم لق اطبجنم لربح تيأس لاق ميل رد | لصوزدا لوسي نااهنعش لع
 هلداوغ سابع نخٍذيشلاولا ىرخاو توقايلاو واللا مبافلعم س لنس بايث يلع ضرالا
 لي | ذماه يشل لذ ولْول نم جاذج مس ل] ليربج تيبس لاق بلع هد | ل جئجنلا نع اههلع
 امكاكا سان ابحا تنكو ىلاكلا تح د رروص ىلع ىزرسا تنك زنكا و ثيبداعجلا ىفو -سييدو لوطلا

 لاق ير نبا نعرمج نسب ٌقاسملاو سس نبا جورخاو . للي رضا ءارسو نم بح اص لجرلا رع

 سلا نعى اربطلا جرخاو يِلكلا نبحد ةئصف !ميرع هند[ لجنس نأ ليس ناك
 اج ةيحد ناكو ىبكحلا ةيح د آاوص لكنيتاب ليثربج ناكل ا قلسلا ىيلعىبنلا نا

 0م
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 مالسالا رق واع نبةفيلخ نب ةيحدوه سلام يو نجت ارز شعش دل ىو
 6 ةيبلمل يملا ناكل يو هك نا نعش ا ىف رو اهم ناز . كت ترش رد -ل؛

 ميلك لير جك سس يراثك صل أ ؟ساشملاو لعول اب بشاب ف دال ا وص ىلع كانا اذا ناكو د هلم

 لول زان تسع ارب تاكل وتشرف يل ىو تلا تسقو كى و لوزن اسس م السلا
 ىب نوطبحب ةظفح كفر الملا نم ىعم لزن والا طق جوبر يربج لزلام صن برج نب ركذ كك

 ىلا كل ذ ىلا ليريج ىغلبياماوعمس ا لءل (هنع نيطايشلا نودطي ىيلا ىرب ىزل ا ىبلاب و
 - للعا هنداو ااه - مم ايلو ا ىلا ةوغلببف يلا ىيحموب. ىلا بيغلا نم

 هكبإ سين وكم مايل مل يار زع لوا ص ىواضرريضت رك ملسلإلع لاروع
 (ًليل لير رع سس كرار لايائبتلاوحا كنا كرفت يشي تدم اند كل بايو لج
 بسعكل اق - تس اعاب/تسوملا كلم تيم | طعاو سا. لإ لوم غل هلت اناوج اورا
 ءاممسلا ىف ىسنأرسو نيضرجلا مونت ىف ىيلجد دّقدا قلخو أين ىلا ءاحسف لإ يزع حظنا ضر سابجالا
 نا لعد. الا قولخ حو ضيقب كتوم نم رعب ناوعا هل و اٌوفحللا مولا لبائنم ةهجووايلعلا

 مدس ليا /زع ثمعاجى رب سإ// كل وتشرح اورا ضم _ هلحا ىضقليو ىف سس قوتسي
 ءاجا ذا تح ىلافت لاقو كبل كو ىلا تيوملا كلم مافوتب لت ىلاهت دذدا لاق <س نواعم
 ناوعاىاانلسر -دؤونا هلع هند اعضر سارج نبا لاق .نوطرغب الهوان سر يتؤوت توم ا ملحأ

 ك2“ نم توملا كرم

 ركن اوتروماو لاما ضبان ان تشرف ن اشلا ليد دا ميكتنسوملا كاك
 - تسيب صال

 ركئالم تسعامجماو حاورا شوو روا هيسايلو سسكس ن اكسل امرشا حاورا ضبق 5
 نب ىنلا كت الملا نا لاف كبنم نب بهو نع :ةينعلا بانك زمبشلاوبا ورشا - لربما
 كتيوملا كام ىلااهوعف د سذنلا وف اوناذان مرلاجأ ميل ن وبكيو منوف وتب نينلا مث سانلا تؤثأب

 - نحت ميلا ى دود ىنلار اعلا رغعب بت اعلاكوه
 هايس .ريقس - رس ح لوطن طا ن يميز تننو كن يلم اال مدأ 5

 نرخ كب ىلإ ل يئارعدلو لال نعاونالاو ناولالا تم ريو تنحردا مين
 بارتي ىفإي شيرعلا ةلحنم اكلم ثمعب مدا تلين هدا دم اامل لاق قبره ىلا نعرتاح ىلا تبا ||
 اًميش ىنم مويلا نخأت انا كلاسرا ىنلاب كلأسا ضل تلاق نخأيل ىوهاملذ ضرعالا نم



 قاثلاورجلا 0

 ىاتلاس لاف كترفا ارب قات نأ كعنمام لاق هي س ىلا عجرع هذ اهكرتف الغ تيربصن كم ساذلل نوكي
 لس ران ملك ملس سا ىتح كل ذل ثم لاقفيخأ لسرماف تلد ىنلأس ائرْس لإ نا تسظعف كلب

 اهيا هجو نم نخاف كنمةكعاطلاب قحا ىنلسرسا ىلا نا لاقت كلة لثم ل تلاقن توملا كلم

 و م ١> ينم قلاخ انوذسما حرماصن لحمل ءام نم هيلع بصف كب سىلا ةبءاجاهثيجواهيّئط نم |

 لسبملا كاملا ىمسو ةوحخ ىرهدرلا نع تحس | نبا نعارش ملا بانك وشل نب نط ١ "كفي نحول جرخا
 حياصولا نعو كلأم ىبا نعى نسلا قنرط نمرككس ع نبا جرخاو .لّاكبم ىفاثلاو ليفارسااللا
 ليا اثلاو ليربجالوا لولا ىممو :باوصلا نم سنو ”وعسم نا نع ره نحو سارع نبا نخ

 أخاف لاقو ليّ اكيم ىفاثلاو لييربج لوالا ىمسو وحن نلاخ نب حجب نعاضب اركاسع نبا جرخاو
 : - توملاب اكوو توم لا كلم همس[

 | ميلي عون وت جكدظاردا نو لسور كلو مكس بجي توم كى ادن ىكداس
 ) رف نس سدر ضف و ىكناسنا ساينس .اررف بساطشتس نولاور تكس مزلسملا
 /هدس باوأ وع يضرب صولاو نحرك ل جس ارفق ىلا عت ش |لجا لسا اكليل
 1 ل كسا نا راورج وو كس كسع انك لا لم وإب لل اتالم دبر قيارواو ركب

 .. ةكركر ب ض قو و لج كا تب عت يراجا كا طداعتر شاب سان ايراب هي
 ناطبش سس نا ثوم اتالم تنوم تظقوب سرا دش ب كلو لا ولوج م

 . نياك اقالراب تإإ ل تار نو حس ضب مالك ل تاز 2

 لير امك بس سدت اا تيرشف ا كريو لاوح اراب ني نفور يركب -
 نب عج نيرط نم ةباهصلا اتاك ةدنم نءاو مي ئب ١ وريبكلا ىف قاربطلا عرخاو ير كويز
 ىلا ىظنو لوفي ملع هدا ىلضرلدا لوسر تعمس لاف يبا نعجو ينزل نب ثيريلل نحر يربا نخله
 كابر انتو نم م ضن اف ىجحاصب قفرسا تيوملا كلماب لاقن ساصن الازم لج سس أر لدغ توم لا كلم
 قرصا ذاف مدأ نبا جم ضال ىلا سمع إب ملع او نيف نموم لب ىأ ملع ا هانبعرشقواسفن بط تيوملا
 ًانلجعتسا "الو هلجا انقبسالو هانهاظام هٌرراو ثداصلا اذهام تلقن هحرىعم ٌمسارلا ف تأ جماص

 اغلا واوا ضؤنو اوقات ارظحنسا ناواؤ دوت داتا ءدصانبإوضرت اذ د نمهضنق قانلآمزؤلت
 انمأ اا لبجالو لهس ىج ادالو رمى رعن تدب لها نما مس نال زل اذ ة ةوح عب ف رح لنع
  الضبتا نأت زول هنلاو معضناب مثنم هريبكو مهريغصب نرعأ ان (تحتةليلو موب لكىف محفصتا

 مينا
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 رمغصتلاا هنا قتلي ديت برفع لاتاوغب نذأبوه لا رت قبح سعر وتشد
 و كلما سنمان رسما تءاولصلا ىلع ظف اب نمسن اكناذ تبوملا لنعرظن ا ذاف قالصلا تقاوم سنع
 نبا مججخاو مهيظعلا لالا كال ذىف هيدا لوسر لمن"( لا الكللملا هنقليو ناطيشسلا هنع دط

 و نا ىلا نبا جرخاوالبضعم ًعوفو» ىيبا نع لح نب يضع نخ ةظعلا) زميل وباو كمسفت ىف اح ىلإ

 دق مثنم ةرجو نم تاره ثنالث تدب لكى رفيصتب تملا ثالمزالا ثوب نم يسع نعزيشلاوب|
 "1 اكلم نأ نع ابو "فني هلها ليلا هجرس ضنا ذاف هحٌّي ضف هلجا ىضتناو هف لس ىفوتسا

 ودل 701 يما فول 41 لام تاس تقاس اهياسا# قداضعب
 افيد وانا ستان اا لطفا قب ىل ناوتالحبا هل تصقتننا ال
 اضن ىلع اوكيلو هتيم نعاولهزا هنالكزوعمسب

 ٌءاَرباكف لماع ىرن مال لي بل ورع كوه كت ثول ئاس لس حس حلاص ناس / تي <
 - ساو سكيب كس سالما عمال اضا مروا لوهكسك

 يروا سسك شتر وص نبيا لوا اسس ضل صقور ضبف علا م
 لساعة نب ميلس نعٌرئانلا فىز خللا جبخاو - نس "سلوم اسكاورك
 كيقي.نالاقو لورلا كتف نمو دنأف هب قفرسا تموملا كاما لاقت توملابوهو ى وعي لل قلص ىلع

 لاق يبا نعنوميم نإ نيج نع رط نمهركاسعس نبأ ثم اهب نيرعبزلا جرخ او . قيؤد نموم لكب ىلا

 لاف لش تبوملا نم ىقلو هسفنب ةوجيوهو حبنا بطنح نب يلدا لبس نب بل طم ارضح نم تنك

 ملكت زم لاقن قاذاف ىيلع ىنشي ناكو ناكهناف «يلع نوه هللا هتبيشغ ىف وهووضح نم لجرم
 جرخاو لاهل ىف تام ثقيف س ىف نم م لب لا كا لوقي تملا كرم ناف لآقن نالفاول اقف
 ذا اد ىف امون ميلعو انين ىلع هدا تا ولص مهاوبااميبب ل اقرييك نب لبجع نك أين للا ىلا نبا

 لاق اهيرس اهيل شدا لاقف ىرسا د كلخدا نم ندا ليحاي لاقف ربا شيلا زسح لج س يبلع لخد

 وبأن لاة كبف اهاراام ءاينتا كلنم ىلتعن لقل لاف توملا كللم لاق تند! نم اهب قحا اهي
 ىيلع يهارإ ةوعتف اق نانسلا اهنأكمنم ةرعش لكأ 3 اواربرم نوبحو ةليقم نويعا ذاوربداف
 ىنع ةءافل بع نم ىلا نثعناذا نيا مهارلأب' لاق ىل والا 5 _موصلا ىلا لع لاقو كل هى قرسلا

 ظ ٌْ - ”ثيهلا فيفي وةلهجم يشمل آر اشملا كيو تأ ىقلا ةرسوصلا ف

 ؟ تسب ١ نم لاقنالجر هتيب ف ىأر ىيلعدلد| تاولصمهاوب اربا نا لات بهو نع جرخاو

 هل لاق توما ثالم كنإ نودي ك نم ىف أفاق داص تنكن ١ مههارإ لاق تبوملا كالم انا لاق
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 | رهنلا نم ىأرف لاق نينموملااهب ضبقي ىقلا وصلا عار ةرظن مث ضؤحاذ تاهجول ضرتسا توم اكلم
 راَمَنَلا او شبفي ىلاوصلا عاج ظن مم ضرعاذ كهرب ضرعا لاقمت هتداالا هماعب لاي ءاهبلا

 نا هسفن تداكو ضرمالاب هنطب نصلاو هصق ف تدعترا تحارب دش ابحر مههارءا بعرثر اخي او
 ءيتدوملا كلم ها هدا نخلا امبالافاعم س ابع نباو >وعسم نبإ نعجوراو جر

 ىفرا تىملا كلماي لاق مثهتد دجحلا لاقف ةشبف مهارج | ءاخيدل نّدأف كل نب عشبي نا هل ن ذأ نا

 لوو ذايرظن مث ضعاذ ضرعا لاق ىلب لاق كلل ذ قيطنالم يهارباايلاقسافكلارس اعنا ضبقت فيك
 ج رخي لجير از وص ىف( ةدسجج ىف رعت نم سيب انلا بهل كبف نم جري ءامسلا هسنأر لاذ ةوسأ
 ىلوالا ةوصلا ىف توملا كلم لوح ناقو قاذا مث مههاربا ىلكىشنغف سآنلا بهل ةعماسمو هيف نم

 سانا ضيفت فيكىف مأف دافكل كنوصالا نزحلا و البلا نمرداجلا نلي ملول تومللا كرماي لاقف
 ا /س مثببطاو اكو س انلا نسحا باش لجربوها ان تقننلا مم ضر اف ضرعا لاق نينموملا

 كتتلوصاكا ماركلاو نيعلا ةرق نم تبوملا دنع نمكولارم ملول توملا كاماب لاقف ضي, بايشىف
 ١ 5 هفكب ناكل ةزه

 ليا ر ف عبق اس علينا زعورفت عراورا مامن لسان ودعم حس تسي اور لعب
 ريما كن اذبلا سد كض بقح اور ا نواعم كنار كهيسانوبب تسب اتت تبي اور لطب روا
 توا . 00 لي دس للرع

 ابطت شط (برننا كن اوخرتسو إب طك يتبع اسكت يوم اك يمن ى راس ٠١
 . لإ ىوركبيررق فام لوط هل كنا سس لضفؤ ا لاقت يدنا ع

 السلم يعرج أل با لص خويك جاتو ولعس رانك بل
 صخ أس ساب كس يا سس شع تلقوا مكب ليرات مج وا .تانوبردا اك 2

 لئيدتبا/ة بر تفك نر لس اركب ا صح لاب سقرد كرب / تيك لك
 ناي تسطلا ةلزنم تملا كلم ى لس نيباين للا لاق ةبيتع نب يكحلا نع ميشلاوا جووخا - كبساماج
 هّندا تاولص مهارب لاس لاق ميس نب ث عش !نعزوبثنلاول دايندللا ىلا نبا ج ضاو لجلاىدي

 أذام توملا كلماي لاقف هأفتف نانبعو كهجمو ىفنانبع هلو لس يزع ةمساو توما كلم نيلع
 ل قنصت فيكن افجنلا ىقتلاو ضمأب ءابولا عفوو بيرغملاب سفن و قومثملاب سفن تاكا ذا عنصت

 لانثي فسطلاةتكراق ضرالا هل تخدو لاق نيتاهئبصا سب نوككتهثلا ن ذاب وا قهلاوعما

 مالسلا يلع بوقعي نا يحل ا نخ رباع نب نسحا قيرط نم اين لا ىلإ نبا جرخاو ءاش ثبحاهنم

 ا
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 ىرلنع ناو فيكذ لاق معن لاق اهحّيب ضيقت كنا 9ك( قسوفنم سفن نم ام توما كامل لاق
 مكلحا مالقعضوب تسطل اكىاينرلا ىلع هدا نا لاق ضّالا تارط ا ف سفن الاوانبه
 - ىدنعاين للا كل نكءاشامابهارطا نم لوادتبف

 ضبقن فبكت ولا كامل لبق لاق ىدالا سيف ىلإ نع هس الا فىسونب للا جرخاو
 بروح نيركش نكح ميذولإ و رمشلاواوايندلا ىلا نبا جرحاو .ضديجتش اهوعدا لاذ جاؤضلا

 عيدي نيب مدأ ىب لاجا بف ىلا جوللاو ىيتبك س نيباين رلاو سلا توملا كلم لاذ

 اذهاوضبق ! لاذ دبع لعبا ىلع ىلا !ذاف ثرطباال وللا ضرعلوهو مايق كك الم ىيدي نيب
 نيع نوط ىفاهكوم قفت ! نيسفن نع لكس ىنا ساب نا نعول اوباو متاح ىلا نبا جوخاد

 ىلع توملا كلم ةهلذام لاقامهيلع توملا كلم ال3 فيكب يغملابدحاوو قرشملاب دحاو
 اجانمل انتي رئاسي لي نيب لجركال| يحببلاو ىوملاو تاملظلا و برماغملا و رساشملا لها
 قوتبىنلا توملا كلم لاف سابع سا نع رهام نعىلكلا نعدريسفن قرببوجورخاو - ءاش

 ”كئالم نم :كيالم دعمو-تحار ىفام ىلع كلحا السا كض رجلا ىفام ىلعطلس نقواهيلكسفنالا
 امض ةثيبجاسطن ىفوثا ذا :ةججلا كتالم ىلا ابعف د ةيبطاسفن ىفوت ا ذأذ بازاعلا :كتالم نم -كبالمو تجرلا
 - بازعلا ةكالمولا

 فد نيباهلابجبو اهلبمساين ىلا نا لاف ىصخلا ىتشملا ىلا نعرخيبثلاوباو اين للا ىلا نبا جيرخأو
 البط الهو رالؤب) > نه طعبف سا ثلا ضبقبف بازعلا كال مو:ةجرلا *اكل ١ معمو تبوملا كرم

 اهوع نب لاق قريلا لثم فيبسلا ناكو تعقد تناكا ذاذ لق ب اذعلا كلم وتحل كل الم ىئع
 و لحاو تملا كام هدرا لوسرم اببلييق لاق لح ندريهز نع متاح ىلبا نبا برخا و .سفن الا ىيتاتف
 اينللا ىوح»ليا نالاقف كالهلاو طقسلازم كلذ نيبامو برغملاو قولا ن«نايقتل ناضينلا
 ىفةيبش ىلإ نبارجوخاذ  ئناهنم متوفي لهن كد حا ىدليب نيب تسطلاىاهل عج ىتح توللا كامل
 و دود نا,ناعلس ثوملا كللم ىلا لاو ”ةيئريخ نع شمل هلا عرب نب دا ربغ ان نح لاق فئلصملاا

 مبنجىلا تيبلا لها عدو اعيجممضبقتف تيا لها أن كلام ناميلس هل لاقف اققيرص هل ناك
 .ءاوول اهي كلاكض ىل ىقلذذ ش ىعلا تحن نوكاامنا اهنم ضبق أمم ملعا كلا لحا مهنم ضبقتال

 0 قر كمان صخر ىلا رش سي كرار رمولم حس ثيرمر رس كم
 فم عي كت وملا كام نا انغلب لاق رمتنح ابن ىلا ىلا نناو دهوزلا ىف محا جرخاو - كس يي

  -ضبقب وب ىح ناسالا لجاردج |

 هل
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 .ثل سمت اعل لأ ذ 1س كودي كر ضدي لت دعك سس شوو اعا ا

 جرت | تر بدعتزاما كسار ارو لع ث ضرما كمالسل او ةااصل ايلى بهي اهثرد

 | لاق كلب تيكل اقف مننوم موب مميلعهزدا لجون | ىلع طبه لييرب جب نا نيسملنغوارمطلا
 اذهرهغاي ليربجلاقن بابلا ىلع تيوملا كلم ن ذاتسافاب كم ىف دجاو اممومتم لايربجاي ىلدجا
 هر لت ا لاق كعب ىدأ ىلكن ةاتسإالو كإبق دا ىلع ٌدأتساام كيلع ن ذاتسب توما كلم
 يما نا كعيطا نا ىلرهاو كلا ىتلسا هّثدا نا لاقن كي دب نيب فتو ىتحلّئان هل نواف
 ترها كلل نب من لآق توملا المل عفتو لاف اهناكزت تهركنا واهتنضبف كاسفن ضيفا نا
 | |, ضم يلع هد ىلص ندا لوس. سلاغن كئاقل ىلا قانشا لف هدا نا لايرجايهل لاقن
 1 : - مب ترها

 برضو ررراط بن لحكم بايع ل يت رع ديب سل ضب مل ندعي ٠
 - كك كال

 كليو احن ديب ناب كس اك اسكن انا تدنن ئ ريب صمام زين
 هييولكرد اد كاهن[ ل رروط يزيح ل لادقرشا لئرعب تت تكا بوك تسوم ا
 عالم كارما تاب يركن دل مااا ليي عرس كاد يئانج_هيكيطتسم ضرما
 ن اكتبوملا كلم ناسبز نيرباحب ءاّسعشلا لا نعول وب وأين ىلا ىفإ نباو ىز لا جونا ىلرَ ثرط

 تيوملا كلم ىسنو غاجوالا هدا عضوف مب ىلا اكن ةونعلو سانلا هبسف عجوريغب جانا ضبقي
 يف س اندر هظي توملا ثالم ناكل اة شمالا نعول خا ٠ انكوازك عجيب نالف تام لاقي
 و - ةيفخ تملا لعجو ءازلا زان اكشف كنس ضبان نيرا ىفاف كتبا ضقت لوقف لولا
 نائل أي تيوملا كلم ناكلااذ يلع هند لطرجنلا نع قربره ىلإ نعي. ملاحم جسلزبالاو لسا مجرخا

 كايلع متماركيولو ىندعأقن ىسوم ك سع برس اي لاقف هب س قاف هندعاشفف 4طلذ ىموم قافانابع
 ري ترساو ةةرعش لكي هلذموث سلج ىلع ةري عضيلف هل لقذ ى ربع ىلا بهذا هل لاق هيلع تفقشل
 نايك دنع حبلا هيا قدر حش طبقف ديقف لاق آيا لاق تلا لاق اذه يام لاقفالت اف ةجب

 لاف لاق سمتنبإ نع ردسي الشلا بانك رشب نب نع تفي ن حولا جيرخاو .ميفخسانلا كار
 نم سبعلا ب لاطاذا ليلخما هل لق هل لاقف توما نم زج ميهاربا ك سبع نا بيراي تيوملا كلم
 اه ضبقن اهمثد ”ن (يس ماطعأف كئاقل ىلا تقتشا لق براي من لاق مغلبف ميلا قاتشا هليلخ

 ىلع | ىلا «نا السلا ىبلع مهارثال لاق توملا كلم نا ”نكتملا نب نحن عزيشلاولا جرشباو  دحم



 ئاثلاوربلا , مالم

 لاقف ىف -عجار نا كلس سا ىنلا قس كلاسا اناث لاق نموُم سفن تضيق امرسلاب كسفن ضن !نا

 ةاتأف ليل اقل بح ليلثللن ا لوقيب كبس نا هل لقاو هنأ لاقف بف كعجارس نإ ىتلاس كايلخ نا
 هسفغن ضبقن ةهكنتساز لاقاللات طفابارش تبرش له مهأرباي لاق هب ترماامل ضما لاقن

 : - اكل ذ ىلع

 صخوو لبج سخي / كير اهل سدر حصني -ا برايك و

 .لوبرومايذيل ناجكسا ردا سرر سفير هس بدت ا نار ف بلآوقو ب اننبس تافغ
 دالؤب خيرات سأجلا نالو مههاربا نيرط نم رنسب سامجلالا نويح باذكىف ىسوطلا لضفلا وبا جرخا
 |ذاف الظن نيعبس موب لكىف داصلا ةوجو ىلرظنيل توملا كلم نااع وفرت سأ ١ نع دن له نب! قيرط نم
 . ضبقال يلا تثعب اربع او لوقي هيلا ثمعب ىلا سبعلا كمض

 يرام, ض حب وراو مليش سواعاور افك تدوم تيفي تان وحدو ال كباس 4
 بج سرب جرس رالماكى مننا اب سيريس تول كل انكم حو كال

 تلات شاطاغ لمالك انا عش تيس امو عقاو توم كن اول ياهل ساجور لف اسس جينس
 نيو اع اروا تروم لا تارك نس سيرا ضيا - كلم كتوم تا ان عبقكا
 كس تول الك يفور ناشا او الح ليتم( اور لطحار وا - لب تل اك جر كتان ويحب
 كيلا, بسانلاك للا كن دايشسر سكسك ليزر دا شرف ردا حدب
 و تاو رو وري لويسْؤج لرد للزيوت باروا بالضم عاور روت اجت
 ١ ماكنات وم ا كاك رنبلا «لب تشر املي جلع ض قرات اناوج

 . كل يارف ضب توم اتا يور كل وتشرف اهتز كيروص أ <
 ماكنا نتسإب س ا١نوكاز ل اه اووتيطساو الب لير كب راس اع

 هاندا لوسرس لاق لاق سن 'نعىهيب للاوءافعيضلاف ىليقعلاو خيشلاوب ا جوخا د هبسوصقممارتحاو
 اعمل هئاضب اهحيبست ىضقنا ذان يبستلاف اهاكرضدا شاشخمو مئاهيا لاجأ معلم هلوادص
 ثم لح نم كال ام نع نأ ثلا ىف بيبطنمل .حرخا ىخأ نيرط هل د يش كلل ذ نمتوملا كالم ىلا سدلد
 توملا كامؤلش ابمالب هن اح مراعي هند | نا تال ذ ىنعم نايو ىبطرفلا و ”بطع نبا لاقت هلشم خت نإ
 ريع ؟رسج نم اهل الضاو هةحٌّس ضم لعجودمنا وعاواكذم هل هّندا قلاحن اي فرشف كلااماو

 و سلا ن.ثللام توضح لاذ ىالكلارمعم نب ناهس نع كلل (م نعاتا لإ ف بيطنملا ججرتنسا نكل

 لاقف من لاق سفن اهلأ لاق ث”اليوط قرأن اهحا كسا ضني تيوملا كامأ ثيغاربلا نعل جر هلأس
 هلا



 ئاثلاوجلا 8 ٠

 اهنومنيح سفنالا قوتي هللا لاق مث اهحاهما ضبقي توملا كلم ناذ

 ظ تلا كزملكرلاق سارع ند |نع كاملا نعحدريسل ىف ج خا ا اريج تيأس مث

 أ كلمو نيطايثملا ف كالمو نجلا | فكلمو محا |ضبقبىزلاوهن نسيم لا جاثا ضبقب
 | نوتوه ةكراللاو كالما يضعبرسأ امن لهلا :ناتيحلو ساشلو تاس تيواطللا ؤ

 ١ ىلي ندا نافرحبلا قءارهشلا اما 5200 | لطبق ىلب تيوملا كلم نا وىل والا ”ةفعصلاذ

 اريل مس قرحبلا جل اورو ثرح يلع مه مارك تول ا ب سوس سا ضبف

 ىلا نعانجام نبا جرخاو ٠ .جونرترهاش زجل ه عطقنم سابع نبا نعاحضلاو دج فيعض
 5 نولرغبقبتيولا كله لكو هقاو ألوقي اتنرع ا لصمندا لوسرم تعمس ماما ظ

 |(تيعزب ىو اربع نع فيصل اؤ قبيل ىلا نبا ورخاو محا يما ضبإت ىلو نيرا ناذرعبا ءارهنالا
 كاضانإ تشتشا الق برايلاقوتبلا ف يدسزيعلسأ هدا دبع لب سكنبق ناكنمف اكلات

 ناري اذاف تغفو مثىرجبدا هند | ءاشام هتنيفس مب ترجو اوله مهلجتساذاّموق قافزحبلا ف

 لا ب وبا مايو ةرجشلا ةزه ىلع وعض اقف ءاملا ةكيحان |
 ادم تاي ”ئبطنك كا ذ نا فعن كلذ ىلع لقي اف ىب رعي تاكىذلا ىمالكر لكتد ءارسلا

 و نوكب نا هب سىلا بلطو كلل اعدو ىلصف يملا هل عفش ن ١ هلأسف ةرجشلا بحاص
 نا ىل س ىلا تبلط ىنا لاف هلجارضح نيح اانا ف توملا كلم نم هيلع نوهها نوكيل سفن بقي

 -تاه'"كعم د كنبع

 ليل وارون رث عزن تقزبوو ح حم السمو ةاصس ترك توما كم 4

 توملا كم تير ىزبلا سبع ىلا نب ب يبخ ىل لاةلاق رز ىلإ 0 ا عا

 ة: تيم انب ىلا تش حط حم ضب نع نب قفرعا ىلع ىلصي كيال لق لوقيوهو مونلا ىف
 تك د لاق عيبا نعوسا | نبلييز قيرط نمكاسع نبا جرغأو كم ىنم سن ١تبوملا تالمانال باب
 ٍ هك تيصوالا لي ثالث تيدبيوسم ردا نحام [ين ذم ارطاجدلا نتيتب نإ مسانيد دح
 اننا انيماهتكا لو تف + هونلا ىنسلغو قتيصو بتكال س اطزتو تاّنب تبوعرذ يسأ ننع
 اه.ناخدا !لاقعراد كلغدا |!نم هاب تلقن كارلا بيط هجول نسح سايثلا ضما لخاد لخدذا

 تلق كح ٌْ”ضبفب ضبقيرتوا ل ىلا سعر /لاّقع ىنم تبعرش تول كلم لاق تنانم تلقأهبرم

 كل |ساطقلاو آي !لا ىل ىدب, تاره اساطر فو ادد تاه لاقرسانلا نم ءاربا ذا ىلتكت

 ل مس



 قاثلاوزجلا و ؤ

 | ىتح هبا فغتسا هند |رفختسا مجحرلا نزلا هندا مس بكف هتلوأنن ىسأ لنعوهو هنعتف
 جارسلاب تبوغدو اعزه تسهّتْلاو كندا كجهر كنءارب < ه لاقو هينلوأت مث هنطبو سشائلارهظالم ١ . ب - 4 0 .٠

 هلدا فغتسا ىنطبو ؟مظب بوتكم ىسار دثعوهو تم ىلا ساط ىقلااذاف ترظنف
 م ١ هلداو انه

 كرب نيوقمولطم مالسليلط ل ياسا تش فردا ليلتي مال 0 10
 اكل وع لت كم ١ لبيب 5-7 ١ نو تصر فراب ركاب للا - لوروص رس لكوشروا

 لاقف ؟ هد امرك كلل ّى١ نزدا لوسررساي لاب سنا للاخ نب ننمركع نح خيش ولا جورخا
 و نيل سلا بحاص ببر بحاصف ليربباّماذ  توملا كلامد ليفاوساو لّماكيمو ليربج
 ضبقب لكّوم وف تول كلما | و تبنت ةقرسو لكو ظفس ةطق لكب حاصف لّياويِمأما
 - مهنيبو ةتسوطوازيماف ليفارسا اّماو يحبوا بَ دبع لك حس

 نعؤيثلاوباجرخاا هس( نايرود بجاعرل سر شا نع برقم اهتماما بلل سا
 يجادل لزج ل ضاوساو بكلا ىقلتي ل يماكمو دل بر ىلا هلدازبم ا ليربج لآق ن ل تى نبل اخ
 اة سوالف طوبسلا ظف أدير كوك

 قايوررام السلال م ”ارسا عالطا لك ىو لوزدجي ماسانؤم ثولعماس تدار اور صعب
 وخاىوادل ىف هلدا حر ىتويسلا لاذ - بنس اناياب ورك اكل زان كوول الإله دعب جس
 ىنح ظفحيلا جوللاءاجإرم | ىوبنا لدا د|س|1ذا لاق بكن حذنسلا باتكىف نينمز ىلا نبا

 تررمأ لوقف يلف لربج ىو اني بّؤيكم ىقالاا ذافرظني سيزر مقرف ليفارسل ةهجب قغصي
 ركب ىلإ نعوينلاوب جووخاو -ىبلا ريف تنل هدا كل الل يربح طبهيف انكب توما اذكب
 ليفاسااهضظنبن ديارم ١ نم اهم اج ليفارسا ىلع جاولالا تل سئ ضالاب هليارما اذا لاف ىلنهلا
 أعم ظفحلا حولا لاق نانس ىلإ نعاضيا زيشلاوبا جونو . وفسر كذو كبيجب لرجج ىداني م
 رظنر ليفارسا ةهجج ورقي ىتح وللا جيف جوللا ىف بنك شب ىجوب نا «ردا دارا ذاف شرعلاب
 لداف ليربج ىلا ىعت :ضجلا لها ىلا ناكتااو ل ماكس ىلا ىعذ >ءامسل أل ها ىلا ناكناف بف

 | لوقيف مد لوقين ؟ تقلب لهدل لاغيف دّصئارف سستمب رب حولا مايقلا موب ب سايأم
 | ؟ورللا كنب له هل لاقيف مصل فلور ليفارسا ىىنيف ليفارسا لوقيف ؟ كل سهشي نم
 نع زمثبلاوبا يخاو . كل نك باسل يس نم ىف تكي ى نبا هند لوحلا مولا لاق مهن لاقا ذا
 ىذا اف تعنصام لاقيت ههنا زفر ل يذارسا قبو ةمايقلا ثود ناكأذا لاقدولا نإ بيهو

 مذ ز * ا



 ناثلاوبا انش
 هلّئعلب اهف تعنصام لاقي هتف لَك لييب ديف لييربج ُث اب لوقيف ؟ جوللا كيلا
 نولوقيف ل يربج كيلا ىذا متعَسسم ام لاقيف ليرلاب ىف بف لبرلا تدل لوقيف ؟ ليفإرسا
  نيلسرملا نلأسنل و هلا ليسرأ نينلا ٌنلَاسنلف ىلاعت هلوفوهن سانا انغنب

 ليس: ءابقلا موب ىىري نملّوا لاق ةردس هاب ىلا نبا نحرهزلا ىف كرابلل نبا ترخاو ٠
 كدا ه لاقي ليربج ىتري ليربج تغلب لق برهن لوقيف ؟ ىرهع تدلل ه هللا لوقف
 لوقيف ؟ ىدهتىف ٌتعّنصام ليرربب لوقين ليفاوسا نعل خيف من لوقيف ؟ىدهع ل يفاوسا
 نعى لخبو من نولوقبف « ىر هل يربج يقلب له م0لاعبف لسرلا ديف لسرلا تل تراي

 ظ ظ . .ثيدحلا ليبج
 هم موك ساير رس لأ تا موسع رب نوبي رواج رونا دليل رب ناكر تروس لم باكو, موس اثنا

 مادي ى نامل يل ل يئس لاس نيكس تنزل انؤبب ولعم حس تاياور ضع
 ليفارالك سوو راض ببنك -اهعحباف قالسلا ىيلع ليددببلاوحا لانا بص فاك سسر ماسك

 جزخا هك كسل عب نر رو تاس يك ويلي ش اليو يورو تعم الإبل
 لع امبَه نقل لوقب تيلع ,لر | لصون ا لوسر تعمم لاق اهنع مهند وضرر ع نب١ نح ىاربطلا
 هدأ ل وميانا لاففف ليف ارساوهو ى لعب حا ىلع طبمهالو ىلا ين ىلع طبها م ءاوسلا نم كام
 كلامو ليوبج ىلا يظن اكمايدز تش ناو اع ًيبن تئش نإ كريت نا ىف م كيلا
 يهد ىم لامجلا تراسل كَِمَ'ِدِب تلق فاولف عّضاون نأ

 تس نواعم ارواب لل فاما لاصقأو نوفر وص ل وجيم اهرا كل وزوع
 صعبا ل لانش نا لبي باسم لارملاع نكس نيئرابيينسا لاو يصم يل اتاشنا - يب لكوم
 ىف هلدا هر ىنإعفنلا مامجلا هلداب ترماعلا يثبلا لاق هس اك مز كك وتشسف ىف اك كروم
 تتش ا روصت نولوتب نينلا | جلاب نواكوملا :كلالملا لهختلق)١ دلشم ٠ جتٍيتاويلا
 تاور َنّضلابلكوملا السلا ىيلع ليفارسا ناوعا مث بوجبا ؟ ليفاوسا هلي نع ناوعأ يه
 لكل نا ثيلحلا ىف ناف لرعلا تدحت ارمّرصملا يقيل صل «ظانوهاهلافمالسلا يلع ليفارسا
 ىب قصل مننا ثم نبوكت ل بت ىلاعت هدا اهرهظ ١ لئرعلا قاس ىف صو صنع ومص ىلكعت هند ا قلخام
 توت ىلا روصلا ىف كل نكوهمدأ و مدأ مببا ةولع ىلع مهن ال :دقيلاما ىف كاشتوهّباشت مدا
 يعل

 من1



 الاورج وعرب

 نمترلا وص ىلعزنيا مس ىفو هن ص ىلع مدا زفاحخ ىرا نا مما عمرا ىلص دل وب ةسازالا هيلا و
 لة ما/ىلادت قلل شاف هالسلا .يلع مدأ قلخ لبق جوللاوا شرعلا ىف نجلا اهرٌمص تلا قسوصلا هانعمو
 ]| اح ل مهفانمقلخ ميج هتنيأبمل |

 ىلا رظان نين لربوصت ضع أ و>لا كامو شرعلا ىف ةشوقنلا هرصلا ىلا ضان لفارس تاعف |
 رت ذلوطلا كال ليفارسا لخحأيف ىلا تو من اوس ىلزالا ىلع ىف عزياكحاهل كىصلا كالنذ ليفارسا
 نيني اههقلي ماجالا كامو ماحرجلا تام ىل اهمقل م نيرا ةفلخملا ثنا كالت هند دنع امسملا

 - اهب نيلتىلااهتخسن ءاقلاب نوكيامنا ةىصلا ءاقلاوةنثعملا وصلا كاتب وصف مرلا ىف |
 ءاشب فيكءاحدلا ىف ىدّوصي ىلا وه هلوقب ميلا اجلا فريوصتلا ىلاعت تاضاامغاو

 وصلا دوصم ىلاعتومف مغسل ةداعلل رجا قريب ل نو ىلع ةّتبضق ىلع ةر ندم بابنتإلا نه نال
 .ىقننا مانجا ندخل نم ىلع يعولا د نش كال نلوومنالا ل صمنالو ناوس نل انثالأهب هو صمرّربصم»
 . عا شاوانه

 ىكك ابق نملزناامو كيلا لزناامبنونمؤي نيزلاو تببآ- مال لعل ار
 وباجرتخا نشف تابثلاو ناز رالاو راطمالاب لكومرم اسيل ليتك - ]رواء سر
 الل ةمايقلا موب ىلا نث كوهئن لك بالكل ارم ىف لاق طباس نب نعةلينعلا بانك نيل
 اذا تاكلهلاب ضيا لكدو السلا مهيلع ءايبهالا ىل ىولاد بنكلاب ليربج لوف" .كن الملا نم ةشلالث

 تول كلم لكدد تابنلا لطلاب ليم كيم لكوو لاتتقلا دنع صنلاب هل كو اًموق كلهيناهّذدا داما
 نلف باَمَلارْما ىف ناكام نيبو مظفح نيب اونضرماع 3 مايقلار موي ناكا ذاف سفنالا ضبقب

 ل مرك كم تنقو لابد عونك حس تسبب اور عرف كم نعتللا ىو وعسر سرب
 | لامو تصو كت ظاخ م الل يم كل لوررومأ مااا لء ل ياي تاع
 ؟ تنزا نم لوققبف مظع قاذج وها ذاف كيوم ثي لحما ىفو  هكحورب نيم او نيس كمكم |

 يان اجت ضع صن كنس سيئر ضنا بكل صبل د مصرح نم عنا هللا شعب ليم اهيمانا لوقبب
 كس اضقوررقل وردقلا يلوا يا جكرباطنإب قاب تك داقنو ساضت كل اسلو ل كب
 راطماو تانابنو قازرا رؤس سيزتافد نا لن اب كل وتشرف قلعت طجررواز اف
 ظ - بس انابايلو ريس م ابيع ياكم

 نيجتا مالا ريرقت سفن لوإلا ءابيثا ثالث نبه نا ؟للم ».جىفاعملا حس ىف ىسول الاركذ



 ئاثلاوربلا ٠ مر

 بتزكت ناب مثالسلا هيلع ةكمالملريداقملا كالتئساهظ ! ىناثلاو لذكلا ىف كلل واتت اقواو اهريداقم |

 و ْخَسُن فريداقملا كلن:تابثا ثلاثلاونابعش نم فصنلا ةليل ف كل دو ظفحملا حولا ىف
 2 لّماك ملا اطمالاد تابنلاو قاذرلا ةخسن عن لت تار لملا نماهب اب سا ىلا اهملسنت |

 هيلع لدربج ىلا فسالل و قعاوصلاو لا لتلا و وضجلو جاب سلاو بول "نين و السلا يبلع

 | ىف كالدو توللا كلم ىلا اصملا ”خسلو مهللسلا هيلع ليفاوسا ىلا لازجلا هخمنو مالسلا
 ظ  باوصلاب لع !«لداو اذه .اهلصاب ماركلا مالعإ لاس تن نأ ةدقلا ةليل |

 ظ - [(ىسس | رك نينلا نا حرش لمريض هر ايات رشا د 0 اور

 | تامر لاعتشا يا - تسر جودصق اكن كرقلاوذ ليج ترق - سيروا نم زل مه
 | قاوم كس جروب نوجإ - كك كرف بسيصت ايلو باس اك يروا توتو
 هكا سس . نو وتح#لو ع تاواس كشر أو 24 [ يس البرسا

 نا نيرقلاوو ساعت ا هس 2 تارا لك تسماش ورب رلروس ساروا ومب
 ؤ د.ك تاكيد ام 2 تاكتبيرانمو قراشموولهكلياّيردا جك

 سري بايروا كب هلك قافلا انيغاتمو ءاهرق البس يت اب سا
 بيغا سكك ادت ورط ل وثود - لوس ىوريغ اي لو إي ىو لع تالا سستسإب
 كىلملا نماكلم ناكمنا 2-2 او انس مجتيأرملا ىريبكن با لاق هكر تشرف هو لهي ل و

 لات امهنع لدا ىضر سابع ناو ”كتالملا نم اكلم لاق نم برخا )كسر ليقو اند: ناكل قو نييلداعلا
 | نك دو ىرعز مضنلل ناكو ار وصنم ناكو ىبانكى يلع ناو هلت هد اونو ك اص كلم نينرقل اد 3 ناك
 ] لييمساوه كلا ةببكل ابعم ثاطو ليلخحلا ميهارب ىدي ىلعبس ا نينرقلااذ نا ميغ قسينالا
  دإسا ثيل باحملا نيزرقلا ىزيرس هدا نا ىثسو قلسلا ىيلع

 | بهو لاقو نين رقلا هب هسار ىف ناكمججل لبق نب لاوقا سن رقلاوورب يم بسم
 مخلب مثال ليقو هب ىعشش ملاو سرااف كزم ىجالوإ فيعض الهو هسا ىف س أخ نم نان مقل نان
 لاقو ىرهزلا لوقوهو لاوقالا هبنشا انهو ىضإ جلا نم اهنيبام كامو اًقرشو اًبرغ رسما ىفرف
  نينرقلاا ذ ىمس [هيفأطي ىعش نم«نانريرخ دل كءاكىرصبلا نسما

 ناطر م نب لآضلا نشا ب ماناكنلا 1١« - ل لاوقأ سمان كن نقلاوذ
 شارت ى غر بعصلا همس ليقو سر ةيله ني ناب زم بد -ساسنل لاق . تاتيفبام
 نب ن نيف نا لينقد مسد ىليبسلا ركن عيبسلارثب ىف ميهارب ال كح ىنلاوهو ةعبابتتلا لواوهو |

 عأ >و
 ١



 الاول + مرو

 نب نوطيف نب سي هوا سمره هسا نإ ليو ىئطقر انلاركذو هر كاحضلا لتق ىلا ناضسإ

 و ذوهندكسا قدانن لاثو لدكسا (در روف نب ثايب نب نان وب نب نيخواشنك نب طنل نبى

 ربثكرنال ةياربلا يق ازكمالسلا هيلع جون نب ماس سلو نم ناكو لصاينقلا لوا ةونإو نينرقلا
 اقم جو

 ضبا تام .نا نفلب لاق امتنا طتاكن يمر ىراس نيرقلاو نسا ف ىرون ايم
 هذ ن الرسل نحو سسصن تذيو > نمو نينوغلا وذو ىنلا نآىلاس نأرف اكو نازمّوم نعي سا اهلك

 - د مرمْلا لعب كلم نينزغلا

 هل ارفاو طلغل فاق اوقا صحب, ليل اوقاور عت يتسر ابا ؟ تؤتي ظلاوذ |

 بوكو ا لاصازي نيزك ب تق وصتودك كب اتكىل احب. تدب مع
 روكولروا رراتمومت يوعز تكلاس ,٠ .. ني قلاوزا كب تدك ب انك ما ضجن_ سس لوقا
 ظ ِ رادع ثيوكو

 ل انوي ىوررردكسا امور : روش ىوآوو هع مان نئرقلا اوت رنكسا -8 رب 8

 برر ب .بتساناجامك يرظنو ريل ردذكر سا - سر ورم صقل لوك كر ينو دمك
 دعب ك يمك اب احناومالب قلقا فار شب امتي زيلئاكى فو طسراروا اب اكداشوإب
 ةاعاس نع ا تءالمرو تنن الو عمو كن ليز سا ل سا اور ربت س نسل

 يق ايلين ود روا ىويب لا ساري تلك سر اف هاشداياراو ليث لال اكس

 سونا لب انتر ب را سالو دكر واين كر يونلس "امثل صم ىب_ سلا

 ْ - انزل شي اينو رز ذيل كرك ترج يأ وا اكو تحس لقت
  نبيطسل” ماش صم « رافال لكروا ىو تكتف كارد هرايوو ةسسا ني قرد

 -ن الور يسود كس اتي كا ىداغ سي ساتتس ب اراو يسارك اوب كاعاك قاع
 . تيدام 4س ااييورك ول اقفر يسارا ركائز ير وتر تاب يو اردا مما لق ىىداش
 بص يلب تساعوتف ا .ايكم رعاك برك (دنبو كا هدوجومد نانتسنس سس قلل
 نبا - جسر يرجو طي فرك سادوووخ فير دا يت تم تاكلي اقنسيرب ىدباس
 يسرق ايتو كس ثسو تدلشع اروا بلد اقم تكس( نر وو سور روارص ار فيا

 َعْرد حوف كس اركمإ اياناجا هلة اصر واس ب اغير تس



 ىلاثلاورجلا مد

 - اوركراملا حيو اسس عوفر سلب اناس وبيت
 هرب قرد ايل ارش سب او حرف كسر, تسبب جروفررنكسا نب قرش ا

 نم ©
 و

 ناركتاكس ا وو ئانب تلم: تول اينو مامن كش قف /و بعل الاد طا ةيكرإيت

 كروم . ام سقراط كور رابين د ةرايكروا ىدزر تءلم هسا ترون لمل_ كاي م
 دكار إم تريز ويل رعسو سيتيل ركض ب تكيس لاس دمار تاكا تو <
 وورب الشم اج فوراعم ا ةئاو ل اك ايواس 2و سرر ل ادب تا : ارو يراواشب

 هس ن ارداتياوكل وتب احضان رف اكوا ارب كسر وشم مانا نوب رنكسا
 , ات انك تءاجاع

 سيلو اللا نمئرفلا و خوه ني ةتكل نعت سس ئورمنلسا ب انكم م حر لكو للم فانتم
 ةنيرمب ميما كلل سيبلاط ىطسرا ىلا ةوب | ههس كاملا سوبا نباوه لب نإرقلا ىف كلل اوه
 كبة وومظعن كنا انه لنكعرالا ليقو بهلاو :ىكدلل نم اعتب نينس سجن دنع ماقاذ ساينبإ
 قابح ببسوه ىّجٌومو ةيلاغلا ف ابج ببس ناكىلإ نال لاق كللاو كامظعن نم ثنكأ
 - اك يبق انا

 رنلساىدر ىبتحس نيزقلاوذر وكن سس رش ن آر كروت يضعنا - رباك
 ىو جترنز/لوقى سا لعرب دعب سرك كو تالاكتأ و دعت لوس قرنان مما - جسوم
 ىطسرا به نم نوكينوطسرم) نيل ناكل نكيمالا ن اتمني ل قف كل نكممالا ناك د1 لاق - كس
 ٌلنكمالا ناك اج ىف هلك لطارب,س يبل نفسالفلا به نم ناب لباسينلا قمالعلا هيلع سو اح
 ريب لكل وقس تيار ابع كر وب اينو ىواضيب أ لطأبلا ندد صيف ىذلا قيل ىلع
 ٠ - بلاد

 -_ "ةكور سي تلا لوو . لب صخور قرر تاس او نير قلاوذ ني لايت
 تروا ايف وو لس لوقنم تاب بز ئاؤتب ل يسير اب كى ور ةنكس الهيل ساكو

 . || فاعملا ماد ىف الكم نوما سعم ىلا هتشحب لقنت نأ لكك رصو ل سا ثروه كفو - اح تسريب

 ناك لباب لخ دال سنا اهب قوثوملا يماثل بنكي قو بس ماناككسيكاسأ نوماربعم اهربغيو
 | «ةاحوتف ىف ذداصي مص لك دا فعن داع ىلع ناب رقدل بق لعب مسأب حملا مصل اهب

 نرفلونروا أ ىتدابعىلا سانلااعدوريتبوب لالا نإ دنا ىذا حرمت رت منا متاجذو
 نا كح ىو باو زن كس ضبا . هتك هس سيح اصروا كك ناو وو نسل ليلا

 7” سول 2
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 ناثلاورجلا ميوع ب

 يقل واش اب كاييا هوز -احنانؤمرماملا يبا تنوط ل ى اتا كرش لو سسكس, كد اد
 انسح هيف ناخقت ن ااّماو ب نعت نا انثا نينرقلا ١ ايانلق ىلاعت هدا لاق - هت غلو ىعاوكس
 هاف ًكاص لمتد نم| نما و اركتاب اذعهب ناعيف كب س ىلا درب مثمب نحف يوسف لظ نما ا لاف

 د ومى ارب رب كور دئكلاوا ساب ع جاو عج[ سوي قلاوؤ لما
 ' ظ ١ ايكو السراب

 .احجيروو تسب ىوشلروا انكر طاط ىور ني اروا كك 1 ارش ابوح نمر فلاوؤو تلا

 نحف هدا تبحا لبعوش لاقف نينرفلا ىذ نعرنح د |ىذترساًمِدع لأس سنا ءاوكل ١ نبا ىزع

 هنق ىلع وبوضف هثدا شعب ةولقف منرق ىلع ةونرضف ىلاغن هذدا ىوفتب مهرماذ هح صنف هلا ععانو

 عا ساب هن يرقلاو ولك جاسر ومو نوم حس ترسو ى ور ردكم ءاكبار
 نب ست نا ىّع كن زشرف وو لس لي لمتلوا كخح ىو راصتسانوو مولعم حس تاناور

 ءامساب | ىتمستن نا مافكام يملاقف نينرقلاا ذاب رضاللوقي لج عمس ىنع هدا ىتكر باطلا

 0 هك ناشا تسعى رتل  ىلسسلا كك ديكر اللا ءامسأب ميم قحرايبالا

 نب ددادبجس نحو خر تنسف وو ركاور مرلعم تس: تيياورروا اتلس ايايكل يم يروصتا كوب
 لاقلا# نع هند| ضرس ؤربره ىلإ نع بيبر خس دانس ابر كاسح ن١ ىو هاير نينرفلاوذ ناكلاق عمت
 ما اهلل تار اةكدو نمل ىرد!الواكما اندبعل ناكل ىر >/0 شياع هنا ىلضيرزدا لوسرم
 يل ااا جري كن يكل هاربا مجلس الم جن نينرفلاو ذىرداالو

 عتاو مال لم عت سلس توه كد اركب ارك ربان كى ور هنكس اسما
 كم البلل اربا وول انين دراما غيرو ض جس سرق تسب دان اكن كرقلاو فردا و
 هعم فاطو السلا يلع ليال ميهاربا ىري ىلع بس | نيبززفلا ذ نا يغو ىف زالاركذ  ككرصاعم
 ناو ايشام ج نينرظلا ا ذنا انلمم + جدياربلا ىفو - مالسلا هيلع ليعامساو وه ةمركملا ةبعكلاب
 . .اكأ هلاعووةاقلت ممنقي مس الل مالسلا بيلع مهام

 ماسلا هلع مهاربا ناكل هع مرا ىكر سارع نبا نع اهثمإ ج نومعلا ناسلا ىفو

 ىلع نت ) يلخ ميهار ةرلبلا ؟زهىف هل لبق طبالاب ناكاملف اهيلع نين فلا دذ لقاو كم
 و سن مقلادذ لزمن تزلا ليلخ مارا اهيانلب ىف بكرا نا ىلىقبنيام نينرقلاهذ لآقفمالسلا

 4 و



 نااثلاورجلا سا مع

 مثلا دنع قناع نم لواوه ناي هقنتطاو ميهاول كيلعرملسف مالسلا دبع مه 10

 ىنانوملا ل نكس ل اوه ؤغصتلا نينرغقلا ىذ نم ازازنحارب كالاب نينيرقلاو د: ثصو ِءاضيا ىيفو

 دزنتس ىقلا نملك | ثالسلا هيلع ميه ارناو ىشيع نيبو مثالسلا هيلع تبع برق كاكا

 "م ١ يزعو لبعا هن داو أله كأ رف اكرخصتلا ناك

 روا اعيؤير قلق يوطسرا تيل لوس يفرش ىئورردنكسا اًمواس

 يل طر وشم ”كسئوطسا يت اموشرا سن وُلحر وأ امض تتم اكرارأو تاريلعت ىكوطنيا

 سات بانت كاملا طل بصوُم ريفا قطو دعتم كسوطسر ردا احت انكم
 راقي سوطسر ا: ليلا ى ا ىصْغَس مانع ضعب كسوطسر هس كررصت لير فس الف
+ 
 قولت« نم م كنك يحمون ديا سلم نوما عب لامصرلام يا« ,

 كبس ل“
 ناارواولطسرإ تو ىلا يس ئرباو ىلا كل الب لس اخ عار اعرب (1 ظ

 . سركسمستسمايت عابتا

 [/خاروس اي كوزناور د لينا ءاتسيم اعلا نجي مايتلاو رف سي سوئادعأ سر
 تس لام عرفو

 : . لب بجوماب نير يعن نيلخا ىفر ام امترشسا مس
 تأت لوم واص لو | لمعي شد تب رص ر ايا الم هس كارترسا. (هر

 نيم اتّسا ٌنااطم لس سيئه يوطسر نأ انروهاو تادقاو يسن منن نكي حب
0 

 كوطسااشما كيسا قدر ةئكسماروا ير فك يقع سشرئاقع رن سوطسرا

 روز نا هاا ارت اععروا < مالس : وز نق ا ارز اعز هم اه امع

 حن يزل د سو طسرا وو كك كاشا حاصو نوم نيرقلا وذ تالغري كس نا - مك
 ناسا ادلر ةكرز امعىوطسرا تيل نكرقكوبك رص م دس انعلو طساثروا

 باوصلاب كارشاو ان .اتكك ناس



 ناثلاوجلا ممرعم

٠» 

 لم 0
 ١ سرك ل باور لطلك ريما .ئدت ايان ري ش طباوضو ريب اوف صر للسن

 ظ . كل وبب تبان بفم تيبارن ب لس
 32 ابل يبيع ىنولعفياوداكامواهوخب نشروا ةضوعي مالم - سانيا .مرياق

 ل ميودر او . تبسر ومكر اك( فى د سيترك د تيرا نمرب جو خاف هاا و

 فوقك راعم ناازوا كلنا ميعرش لئاسه تس تدب, تس ىرورف تمير امم انكم راح اقم
 دي مهل كدرناث مامن .انؤبب سمت ياكرادقمو نازوا كس نااوكر التو سلط حس تسد

 . لإ عج بس انمى اكوريكو لطب ؛عاص ءلاقش لشي كازواركيو
 همنا كرد الودود ل الضو راسو . ليان لو كر نمر لمس حس بس .ر ايو

 تايب اكؤتبوش لاقنم ىنهرانيو .هلب كرادقم باروا ىكُسإا ليم نوو ريد فلاب
 ذاجح ا لها ةةجنسب سانيدلا تس لضررقلا حن - تساتنر اك شايراه تبئاس سيروب ميددا |

 .هكام طيرفلا خف يعش نامه دنح مانيب دلاف تيابيعشس سن طاريفلاو طاري نورشغ
 نيعبس ىرشلا متلرلا نوكيفاطإر يقرع ةعيرا مير دلاو ًاطاريق نشعر انيردلا تسلق اشرد
 باش ئه مس تفالازحتإا قازكو نم م عى اس - ىقتملا - ةريعش تام لاقثللو قريعش

 قبر اني نسليا لاصرمب .ىنناًعذير شعاننا طاربقاك .طاربق نورشعرايدلا كسل عابصم
 ظ ل تسر ارو تير اسارقم ىكلأُسم

 قف بثلو ثييرع بل رص بح ةإلر باصن سف وس .تسانؤ اف وسر ايد
 باص اكل ولون د ازوإ ترلا راب بارعب كن ايبسا .<تسرائيد لرثاثل أمم لب
 انور اكىفر كسرنا تابارؤا شما لاب بير ادقم ىو باركود سيئ كو [اناك
 د - يوري رب دسوق ب ارت لاا » لب جس

 رشا نير ادقم لرد صور كازا -وءرتس جس كرو الرد كا فرس مل
 تس ني ور راطم . سكن اب تالا اسارئومت لم سار تف ضعي وكبوو ل سأيا
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 قاثلاوجلا 8 ٠

 . كيسانوب 1 رص لاويايروا 0 ارش ان يكرد

 تامائرقن وأ جس مردوصو ةزار باصأ اكىرن املي ثتيبش . بللوب كىرن ام مرد

 ب وا صدشهرب الا .هبساكلت اانا امان ءاقف يلا . هتساتنب رنا يلقن وا
 تفم[تسسا لاش تسسبر رز باصن . يدك دلل وتم موو قي رشا انثى اق
 ووش لاك نو قر اسضيور مم 1 كس ميد دصود ماجا اصور ساي لول و

 انحتلطصا) (ملوتر ةبلونلا ال جسايكل فاس لا كرنك رش نس ياو نيش لح
 انللب ندوب تّضفلا باصن نوكي.ا نه ىلعو تح ناك تام لكو مش امد ده ام شمعات ا

 تاون عبسانإلاب نزوب بهنلا باصنو تاّيحّتسو ::ىل وذ عذ سو ل ون نيستو نينا

 ؤ هس لوس رولا َِس  ىبنا ةجون فضنو
 ونش يكس سرنا ىئرشس ميرو

 ؤ وود رف ندب سم رس اسس لا

 ) : رامسعا وراو 1

 راسو يل ار سايرس ا لأ كد

 ا

 ضانأكعبر ع اص تروصرممسرو | تسسوب لطرد كو ز/42ثانخا-ؤاص
 1 اهون يسشتوسوو ركع راص .كس [:اامل او" اسوي يسال الطرود ركل امل

 تاس تيكاروا سانت اهوى ناريس ياكل "فايس 000

 0 يوزن ككورفو خاف - جسانؤباكق د طك هال يتوب لط
 بام لييكسراب كريعش نارا - ل ه قيل هس لطر ثلثروا لظ حراير اقم
 . لوب انا انكر ب لايرراعشا رنج كس سا ووافا ل بكيوطب سولت ىران لوط
 . وب وب

 رامي مسا اب أ قر راه راكي ديب تس ل كساقثه كزو ١
 رمت )و ءاتشسي ا ريس دم زاوزا اص و لكي وو وولّرم

 مسلس رشأب سا لر تشم ريكا مشماب ساي هوز اوو ملول 0٠

 را لاب يك يسم دس كك 2 قاعور ز قرشس مرو -0
 ىوود رشا لاطرا ثا 8 ىلا اسم ٍرارقم نواب -2

 فل "<<



 ناشلاوربلا ا

 ناد .لظر ربل لاطرا نت نادي ا ىزاجت خلص لبا رعب

 ىوتسسر وت د اتغب و مضو و يم علصتسا لاطرا تشب 5:

 ىدتبم ونش ل زو قر زا يكي/ورلوإ ى وراه
 موزا ل يكب تلو شر كا ١ مسن لوقت لوو ديفا 0
 مكسور وطب تسوق سو كراس رادقم ص تسانوب اطر كارو ليلاريقدا

 مسيو رق او بلطم رس كويك ب شرد ورم لف ث انالا دن: ىبلشت

 1 م بريتا سال 72 .برباهكل جرد كيكو كرا ستي لاتسلاب

 | 7كوب مولعم ليالابروطسرلاسيمب . رايز جيدتس سام نين يسانؤر نزواكر جلت. اكئرغاب
 . < قلب ليلا تقى ىرئاجردا لإ ب هدايز كون ام لول امد كر > لولب

1 
 مرد سد ليل . جس يور امد اير تدق كى رن يرلون ابا لك اقر سيئر ار قرب تقرب لي

 « طا شاو اب .هداب نيس انتساب يور م سير ادقم رم لت ج
 بعل ابقي لايبانمل تاو اباج سوو اضيفت يؤ اكس علايقودعتم قر ناق
 4 "راك ن يري خرا هال - جس بس لهو ديم تدب هير كس رادو يلط انك بو ل يصف

 ةعب"»بسش هاد -: سمان كنا بيتزتلا ل“ لإ كج برع تاقبص باشا ليلا
 - ليصف ريل (بر ريب هد ( حر ىرطب هرعن ( م زر ارع ورعب ( سر _لسق

 هس داي (وظس لو لورعشور 26 جررد ليد مك غيرت مضهإ]ك

 دس فهوريبززلا اهلشن 83ج ٌتابطابرَعلا علل
 هليصن ننخ نطب ةءامع هليبّقلاذ ب عّتلا كلا ذرّمعأ ظ

 -: و كلر ي اا صب ميبلع تيس فتور ع ىبل بريس بانك لص نيرا اسري نب لس لوم
 وذاذخآلا ّلصا نطتبلاو نوطُبلا ٌلصا ةرماهعلاو ةماعلا كصا ةليبؤقلاو لئابقلال صا بعشلاف |

 و ةينوش بش ليقو /يلعدياطص هوا لوس بعش ضم لاقيف تلببصفلا ل صا ْنِحَّفل
 "نفخ مش اهو السلا هيلع نطب ومو السلا يلع مّن أرجل يجر ظو السلا هيلع هت انك
 - ىأ متالسلا «يلع تليصف س أ علاونبو مثلسلا يلع
 يبس سس



 ناثلاوججلا 1 مما

 ص اهلك هقبطوو ابا ناسرد كبريضن زكر وا ناكر بط حس لانى نب
 . للا طهر قلو نس ورشا ]

 . جانب اريك بسب مطر 2 لب هو ه1 رو نوبل تاقطلل

 0٠ لءاصف (9رٌراشع هر اق «ر وطب (د) رام( در لئاش ( م ببوعش سرج امج(

 ساما لل 7 جر -بيرالا تام ىف اذك طاير

 (مر بعش (|) ليك إ بيتنا تايد كل اق سيقس نال

 ةبحتلا لاثمر يضم لعجو هليصف د («ر لّيِح در نتخ (مد نطب سد ماج مد كليبق

 . لاتمامشاهو نمخفلا لاثم ايَصٌو نطبلا لائم صفو ةراعلا لاني رقو ةليمقلا لاما ناك
 -| ىف سأل للأب ةوابوعش مكنلعجو بس سين ش نآرق ”هليصفلا لشمس أعل لأ د ليي
 - بس مق البوش ليي نر
 ب يىالا جولي كنقام رس مالستالا لبق بيرعلا ير ان ف لّضفملا نيو يكل يصقت )
 تارنم "الم مج برجلا قياه ةكل: م لييغلا نّشعلا اكتم بج ثكم ةكم (”ج ناسللا لثكم

 ظ الم جن ويعلا ناسا شم هذ

 وطي ضببرو اي انليوفتل ورش و ملبيصفر وا بس اكل مذ لبتح بوش ل ضع ٠

 محلا ب بلر توصي كب ييترتس. اكل ا
 ريت مم. نفتلا# (<ر نطبلا ماه راها ١ ةليبقلا م (ممر بعىشل امر هج سر

 اًكلاؤازأ «ةيسولا ث0دارلا ف دم قو ثا »: طهر ١ ةليصفلا (و) ةريشسعلا
 . باوصلاب امنداو أنه المغو

 حرش ى اثم اولا ة:اونم) ني نل ١ [وقكافاد كا. رج نتا 90

 نيرا مك بقل بشل مالمالا رز دوا مالتما ما - سرور ن ل
 ثردحا ب ىاعنرشارير قد نيبو م ترص حس بع كمالملا شفا
 و يربط تالاكعضابب تدوصومانالوم لوبرومشمو ثوره بولو مولعلاراد نةيدمدصو

 ظ _ تك رلثطاب

 و مهالشالا عشر نإ نه ةمئالعلا بق انم ىف ىهاودلل بانك ىواخسلا ظفاحلا لأق
 نم وعما نم مولحا ىلا عم هلوسير تنس هدذلا باك مبلل ىلع فلسلا ىقلطا

 لح لف ملستالا ىفارغ لاط نم ىبَُّصْوب لذو نايولاَ بحس د غلبنم يبو أ و
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 ناثلاورجلا 1 ركزي

 .مرقلا نيبؤووشم ةظفللةزه كتم رون ىل كن اكمتلسإالا ىف كبت باش نم دالعىف

 - كلب [هّمصو موتا امهدعدددا ضر قس افلاو تب لصلا نيخرشللا سب

 نا -نع«نداوضر سنا نعةرضنلا ضايرلا ىف ىربطلا ىّش مؤ ىنع لدا شد ىلع رعو

 ئ ننال ىلع لوقت كّدعمَم نينمٌوملاريما اي لاقف دنع م لع ىلا ءاجحكج م
 والات ماعم و ةأنبع ٌتد سوّرغاف مه نذل نيّيدهملا ني لشنإرلا ١ ءافلكلا مب تحلصا ام

 هيلع دنا ىلص دوا لومير سعب يه ىلاتقملا يبرق الجسو مالسنالا خيش ا لهلا اماما يو

 ٌفِضصْوَف نوال ”حاملا سرس ىلع تا نست تح فلسلا مال نم تعاج ا رجا مم اسمو

 هيلااناو هلدان اف ّنِسلاَو معلا نعى وعول وربككلا ءاضقلا ىو نم ايفل تيما صو ىصعي ٠ ين مأمحجب

 . ىازنا 0

 كقن اه 5 ١يياوصاو نيقفانلا سينا نانا قلتاللا سجد لحاولا ىو

 هدا ب ادينت تك ءابغسلا ءالوه ع اردت لاتنؤن الحلا

 قلع دندا ىلص هردا لوس ست د ها نالؤييشو موي سس نق دصلار اًرحرملاقو ىنع

 لاقن نع هدا ىدرر عرس نخامث ل عمردا ىلصدندا لوسرل هل اممسفن لذارلا ماغلاف
 «ندأؤ صيدا لوس كلامو مّسقن لؤابلا ىشي دى ىوغلا قماغلا ّى نع ىب نيس احرم

 هِنّئَو هع رد[ ل ضدردا لوس *# نإاب حره لاقف ىنعدرداىضر عريب نخارحث يلع
 امرلع ديال انمأاولاةاونمأ نيزل اولا ذاد تلزنذ (ةيلحءرد لصد لوسر الخام مث اهب دس

 . ىلاقنءنداج ىواضيبلا رك ظ

 باهشلا خعشلا لاق .ىنعبلدارصر قبب لصلا يول ميش نالطا تيار "نه ىفف
 ةعررد اور نرباحصلا نمن فن اكمالسالا زيي نم لس ىوأ ضيا ريسغت مهن ىف جافنلا
 ىلاعت هددا جر ىواخسلا لأق يك سعب لاق مث ناخيشلا هور ينعش | ىضر كب ىلا ىلع ىلطي

 وملعلا س ابل نعىرعناو ئوتفلا بصنمملوتنلاّنِقل ةظفللا ةرزهت ساصمحت تلق
 خد ىوقنلا

 سلفمُلكاهّماسؤ واهلك اميازُّم نمل ب قح تاَرَمرقل
 ّنا ىلع ٌثدرعلا ناك دنلم يملا كئاوفلارخاوأ ىف ىلأعت هدا جر خط لسبع [>يوم لأقو

 داضازنلا نم هنيبرجش مذ تالكذملا ُلَحو ءاتمالبر نصت نم ىلع لطي هلسنالا 'جبش
 و اسلاو صائمة املا سايخإ نماهبرهتش !نقوماخلا مالضفلاو ماظيلا ءأهقفلا نم ماصنلا



 نااثلاوزبلا : 0
 مالا زيياو ىرغسلا ران ساطع السالا زمبشو ىرخغسلا ىلع رسل وبار لسإلا ميش مهنم مالعأ

 خيشو صال بحاص نجى ساخيلا نيشيرلا دبع اللا خيش و ىباجيبسالا ني نب ىلع
 بحاص نبا ست نيبللا ماظن مالسالا خيش هةيادهلا بحاصفانيغرملان بدلا ناهرب مالسالا

 ”لنجنوالا خب مالنا ريب :نون ىف ىوفكلاركذاذك جريد ى لنج والا ةرججمفالسلالا ئميشد ةيادهلا
 ١ 5 ٍ 2 هليادانه

 .تيسوووم يرينا نوعيذلا نمو كانبتفبذاو تيك / صير رس هريأف
 اللودر لاير كات بلاك اشو مور نب اطلس رر ردا ان بنقلاك راف اشواريا
 لب كدت الرسل دعي كبس تصد سي هركاتاكصيق لوا - وةك كو ليصنت
 هم ئ - اككسايايك

 لعب صايفلا بسنت ءيلاو سطسغاوه مورا كولم نمرصيق ىو نم لوا نالبت
 نانويلا كولم ةسلاطبلا نم نب كدكسجالاو ىصمو نانويلا كلَ لجبرخا ىلع بلغ ى نلاوهو

 ىلا سطسغاوهو مولا كولم نم ىلا عمرصمو ماثملاب بور اهل تاكو ننس نيرشعو
 نمرصم الالبو :ينورقم ىلع ةسلاطبلا كزمأهب تمّةناوأهسفن ى تالت ؤواهجوز لثق نا
 جول ف ىدوعسملا ملاذ أهريغو ةي0نكسا

 نم لوا ناكو نييئانوبلا كللم ىلع مثرلا ترلغو باكا! نه نمرخأ عضوم فلاقو
 نيدنثا كلم ناك نيلحامس نب - ن.ىغصإلا سوس اج وهو ساحوطاس أاهبذ ملا نم كرم :

 سول اه هيما ّيصيق ميلا كولم نم نييئانويلا تلم نملوا نا ليقلقو قت ٍناىشعمو
 نم لوالاوه كاملا نمو ةنس نيسو انس ىصيق نب سطسعا رعب كلم مس ويلفا نال
 - ماكولم نمىفاثلاوهو وصيت كيداو مولا كولم

 ازهناكناهنطب قشف يبل ماح ىو تتاممسما نا كل ذو ىنع قش ىا سجقريسفتو
 ناكرم ميلا كولم نم ةرعب ث صح نم كال نكوارلت مءاشلان اب يتقو قرختفي كلملا

 ]ولم نم ةرعيرط نمل ةمس ترء اصف مهم نم ناكامو لعغلا نهب نورختفر كلل و نم
 ظ اذى ارب سلم ثدرصتنب ىلا منا

 للاو ليقو سطسغ اوه ليقن نيل وةرصيقب يعم نم لوا فنا ةرسأسلا ؟زه نم لع

 .:سطيسغإ



 ناثلاوججلا نو

 ىاب .نطسق نب نيطنطسق ىب مس نملّواو ةرصايقلا لوا ناوهو ثلأث لوفانهو
 .كةازكم ملا كولم صرّضنن نموا وهو نة الئب مل ادعب هنمز ناكو تّينيطنطسقلا

 اهلم» ستراها اونيرالملا نرشكتبا

 3 او لت ناكو مثلا كولم نم ليياغ نب قوي رصيقب هس نم لوا نا نيل خ نبا ىكذو

 عيار لوق لاهو ٠ ليلقي مااسلا بياع

 [كرضات رنا للفظ وكلب هو سوال مقبض مرات ليشح

 ما ناكلذو ةيفاصريغ متفل لع ناقلاو ريقبتلا يصيق عمو كنما جاكرعلا و

 وو ص نم مخ + دج كل نييرختفي ناكو ارح جي ىنعاهنطب ىقبف تام بس قلطلا اهاثا امل

 اعادت ناكواهنم جرحا ىتح تعطق ىنما ءاشمحا نال عطقلا نم نتشممهتغل ىف كح
 - ىنا ب2 نام ادقم م ما

 لاقيف دنع كرتشم شاحب ظفلورصيق ىلا برعلا ىتب رعف شناج منزلا اذه لصاليتو

 جريج منا - مّيلا كولم لاوحا ليصفتف القرم م مس خي سان: نو نلخ نب لاق - علل

 مت ىيشاو ىيئاطرب, كلمنا لا اهب ناكنم بركيو سل لالا ةهيحب ىلالسياَع نإ سنوي
 هلق شنوي لت مثدانوي.هبخا !نبا نايبتكا سادنلالا ىلع فلختساو خميس ىلا حجرسو

 شنو ىعو مثلا كلمو سبع ركب نحاو نسل ننالا نم رشا نبا نايبتكا فحق ء ا عزولا

 يس ا ا ا

 م ىيذيع علبي ماثرعشو سلو لسنوي نا لوز نش أاجرعشلل لاقبف مهللع كلرتشم رش اجظفلو ظ

 شنوبيرختساو اهنطب ىقبف برقم ىه مما تنامرصيق نأ و زو ناحوفشما ضيا لاقي
 نينس سمت رصبق كلم ةرم تءاكو باوصلا ىلا! برشاو ٌيصا لّوالاو

 كثلاهو هكلم نم تاخننس نيعب ساو نيتنثل مثالسلا ىيلع ىسيع معيسلل نلوو ظ

 مالسلا هيلعم د|ةقيلذل اره نيتامو ننالأ قسمت لمدو كلم نم نيسبو تسل ضيق

 مسالا انه له لعيالف نوردل نصعب عبط ىف طالنتخا يف كءاصتتخاب نيرلخ نارك ام ىتنا
 معا لدأو لٌسلوبوا شلودوا شي اغ نيسوب

 ملا ىف ربك ةرلب ىو تم كررعا نا ىرساصنلا مرسم سيهلا نبا نعنرو سلخ نإ لقد

 | ىفلح اوناكمم زال أجر نير شعو تن انلثاوف اكو مثرها نو ريدي نينلا خوينا ىلا ًعجاس ناك
 هل © |“



 ناثلاولا ٠ مو

 سويناغا ىلا مهريب لت ىؤتناو مخيشلا تومسو مص احاو نوم لقي ناو كلم هيلع اولويات
 و اهطبامرقفأهْطب ىف نينحوههو تنن ام مما كال لصق ىمم ىنلاوهو نينس عبس ١ متربرف
 ل لعب نم ىلو مثنيدس ثنالث وق لنوبلوبةعب نم ىلو ةدينس جيرا مير خيلا جا ؤهتتسأي هيلا تقارب وويرخا

 ىسيع للو شطشعوإ كلم نم زتنس نيعب ساو نيتنشلو سخ وره نب ىصبق شطشغوا أ
 لمتنا .رهشا نشل شم مم السلا مسلع ىج لوم دبر الث لاو الٌّضلا ىملع
 ا

 أنلاو مسكورساكاو ةةرسأس كو ةرساكا و سوماقلا فاين اكل ةضزاج ور هنتا سكلاب سيكو
 ردكب ربو سك ىلا نتاسسنلاو نيسلا تعب نوّسومو نوسيعكوإا ٍمخو فاكلار سكب وسي

 - ةريغو سومالا ىف ذكدبإلا فو تاكل سكب كو سسكو يفرح لم ءأيلا دي دشنو فقيل
 أما هيلع يوجد ل ريغص عيصفلا بانك اس بات كضّئص بلغت نيكلا مانقلا نا تلق

 اهنم  بلعثو جأجزلا نيب تقفتا رظانم ف منم عضاوم ةرنعوخ ى جاجزلاب ىبرشملا افلا
 لليل دلاو فلاب كسك هاا طخانهو . ثاكلا سكب ى لست لو هل جاجنلا لآقأم
 ريغي امانه سلو فاملا فب ىو سك ل اقب سك ىلا ةسنلا ففلتخخ ايكيا وانا كلذ
 يجرد تلد مثرسد ىلاو ٌىوزعم تلقل ىزرعم ىلا تدسنول كنا ىزن ال اهنم ةرعمب بذل
 ؛ ءابدإللا مي انكمحتفب اقبال ىا تير “كو يو َّررعَم لاقجلو لادلا و ميملا سكي ىا

 20م ١ج تدوقأيل

 ناف نضللا موحجنلا مما وه: سع بب يجلب طخ جالا نحاام فيعضلا لمعلا لآق

 رنا سسكلا لب كسك ىىنرقفلا ماكلاز ا وجا وحرص هللا لها نم ةربغو سومأقلا بحاص
 ٌىورسك ميلا ةسبشلا نا جاجنزلا لوق اما و - فيو كسكو -سوماقلا بحاص لوق ىيلاريشلو
 .فف ىديييزلا ةسقالعلا لاق . تاكل ارسكب ينل وحرص ثدح دودرش خاهجلا داو تاكل رشي
 ”فاكلار كي ئورسكو ىرسك ةدبنلاو سوماقلا بحاص ل وق عرش ىف كلهم مب س معلا أن

 ىلا فاكلا رغب يوكل اقلالو ءابلا ني دشنت وو ار
 عساو(ىا ءلرلا نو ءاذل محب سخ برعم سرفلا كام كسكس وماقلا بحاص لاق

 دق نكسه سر اغلا وانما كه نا فصرش ل ىنيبإلا ةقزلعلا حراك لآق -تاللأ
 5انعمو كل نباص اور شعت لبوعماضيا مسخ ناذ كل ذ فيكى ردا "لو فّنصلل مغبت
 - بيج اناسللا ضماوغل ىنرعموعم فنصملا توكسو نهومضمءإلاد هجروا نسح دنع

 ملا



 ناثلاولا ] مم

 رخأو مومضم كلوا مسا برعلار ثالكى سيل حيصفلا مرش ىف ىيوتسرد نبا نعانخييش لقنو
 || اًمضاس نللاول ىبإو ىرخا ىف سكلاب ىلعِفو قخل ىف فلاب لعق ىلع ةونبو هرسخ اونّنع كل نلف داو
 انرهشمزدا سبعون جرببا مانجا انخيش مين سنا ام بدثالا فئاطل نموانبت لاق مثيب رعنل ةمالع
 1 هس ىلاعن «زدا كزعا ىلذاشلا

 ارحسلا عدرا دق تا هاهبّ اك. اهرحس لباب ىزعب. طقم هل
 كو تسلا تاتسلاو هكا شايق مع قوي
 رلعاهلداوأ
 كلك ك لها ذاو ةرعب نصرق الذ يصنق كلها ذا . مجيصل ثيم ىنعمامتلت نا - قمن

 بس صتخملا ف ىتفاشلا هلا نعلاب دعب ىزسككيو ماشلاب رعب ىصيٍقال انعم انلق رعب ىرسكتلف
 عاطقنا اوفاخاوملسا املف ّةيلهاشلب ىف ةرساجتلا [ريثكق لعلاو ماشلا لأن تناك اثير نا ثيي سلا

 هرب. ككييصبت>كلسلاو ةقالصلا هيلع لاف مالسنالاب قعلاو مالا لهامه فلآ خملامعيلا مترفس ||
 .نوكيالو نإعلا: د حببسككلو مانلاب ةرعيرصبق نكيرف مكيلع رضضخكو نيمتتالا نينه اه دعبىأ ||

 و س سأف كلم نملكب قل ىرسسكلاو ماشلاو مولا تلم نملك بقلرصيقلا - 8غ ٍ
 | طقلا كام ىمسو - ىشاذلا "ةشببلل كام نمزكى مس كو ناقاخ هل لافي ثلزتلا كلم نم لك
 توفخت (نيصلا كزمو . ىثث »رنهلا كلمو .عبتربج كل موزبزعلا صم كل مو - نوكيف

 ربل كلمو . ل امدا نوطيق ”وهيلا تلمو سوبماطب ن انوبلا كلمو - "نأق كلا كزمو

 تعلالمو -ديبشخا ننافرف كامو اعبتنملا كلمو . »من اشبأصلا كلمو .تولاح
 كلمو مف ننسلا «كلمو نامرهُش طالخ ثالموريجيرج ىيقي شا كلمو ناؤنلا : ١لش نم

 كلمو .مىفقن نملا كلمو ائجام تملاقصلا تكلزمو لباكةبونلا كلمو ليدي سنرحلا

 ناجرج كلمو .كاش ءمراوخ عن اوخ كزمو نيشفاهنش نشا كلمو . ساكن دادخ تاججلا
 نام رهش طالخ ملقا تللمو يأس ناتسربط كامو ديبمبصا ناوي سذأ كلمو . لص
 . ا هدداوأاه .ا[ريغو فعلا زكذ |نك . سقوفنم كلم تيكن نكساو قشمد ملا ةبآينو

 ني لاوقا ار وبدت ىلا قربا
 نايئاربش دلل ىلع تامو هبَّئمم جلع هردا لصونلا ىأرم نموه - لوا تلرعت

 5 ا ندوب ن يسر صل كس 354 اد كتكرفاكة يورو تافاط توروس عربا كا هو



 ناثلاوجبا 0 مم

 ' ىو ترراشن لهدم ثوعبب ب اريوركم اليل ىف تس تشب ل معجم هد
 ..اظادم ساروا بسار ركل وكل ايتحا اكسو ان ىلا هسا تسل احا ىباك كسور ىلا صلينا

 || . ريس وكوو سساتسلام كن ايئاوب كت يرايز كمال عون لوسي تاع
 ل روبج سوة ناناظف سرعت د ولذا تركيا ضياع تسانرالا نب
 بو زنكس. ادع مبا .ترظن ل حؤلال لووض شياعص نول فار شرياعص كتان يكون
 كام اى بارك نييناكي سكوب ثروعب قادم م دلاله بار يتناب سا تش

 قزم اما سين ش رو كس نوب لئاو سرب اصول بوت الوب ثيوعبد قش )طا كاردا لوب

 ويب ةىيوبيبو 2س ننس سير ظن لك وهد هياكل ئزار . عاجلا, كمال الا كسيرع نكي نين تدك
 لفنتسا/ سرس ذا نس يدرس يااا دز ءاط

 : - تاعك 2
 1 قاعتوو رطل وبن دوب سوو خرراع نا هائل سطر مالم كول

 دوطلركن ءقاسعرعن ضرر اشملا ىلا تروج اهتشا ىف رجم ا عوز نا روح نرش اري,
 ' 20 .ءاوبشو

 ةرابود نايلون الص ورابوو رعب كيور روتووج لب لشاو باوصوو لي تيت لااردا
 نب ثسعشلا لش نورث ببطن ترإيزوانميد امال يع يا روب سلسال مالم
 ا و نيس ترب نكمل. اومن اهب سعرا ىذ نلرص تفاخر جي اناورززموبس قت
 ضايق بيا لاطم برر يا لب تعيوقو و ازرل - ب تيرباحل طب ار ابونا
 0 نورك

 مع وتكم ما نب لست ايدبان درا عبلين م وراو صاع اقمار يول عتاسسا ٠
 ىنيرلا كس لومنا كبسييأل وا بناوج السا - ىتنن لمأو تيكر ىرما ]سل لعيب أ
 يرسل (نناثبوا سف يروا ل تنكر ناو مالا ىب 5 اهكد سينام ]بإب

 ذعر هو تو ىىضاررن نيرخ كيوت ذوب روزئه ورك لص اوم كائن ٍ
 كو ىقلاظفا سابو ى أر ظفل ادع ط»ل_ سب تير انل ع قوه اكسو روا كس دور تس م

 01 هللا ثا نيدعتلا لاك لق
 دبع ثلوتري . الضال لع دامو ءباًبمّوم لسا هبلعئعبنلا قل سوه ىلا رعت
 لوا داك امص اري توروت نا سك اكقل يلام سرب كك آر ظفف ترص سلوا تيب وت



 ناثلاوبجلا ٠ ممم

 !/انلاو ماله نا ةيوئر ري لوفيرعت لوفوورتنبا - تان وراوريقلاس بهل جبانؤبب سيور او
 ن اطشلا نان ىنأل قف تيا كس ىفد ىفأاناكف مانملا ىف ىف نم ثييدحلا فو تان نطارتكا ١
 ْ - نب قتل وود يورو ءاقل ليماش - ى لشقسال

 ماك اسر نآي . تس تسرداوس ىرب بيرالب مانملا ن مالللب ىلا ثور عسر ابا

 رم ىلاحصروا دك عرفتي تلاع كى راريب وت ظيقريوش ماكا "كرم سيقع
 بو كباونمالابريف تورش, ضو ب نعومي ىرايبب قيد سطور

 فيون ظن يي ضصاتعا ىلا. اللب . سد يفز ئابائيذس يةسابوب ىصل بيراك
 ] - لذي للان نهلعتر وا لية ذاضا اكتظقادبتل ع

 تلال ىلع تامو بام ةظظقبلا ف هلسلا «يلّيبنلا ىتل موه ثملاث يلعن

 باوصاروا نيل ابكي وو جبور او نصار غاروا يا يد وفيت باسو ار كيدوتسا نكي
 تس نوب لماو تداعس كت ييورو ترابك ملل ىو راييب تلاموكءايلوافشك
 كسا - قلبا ةدلحصلا ضعب يورك ظقملا ىف السلا بلع ّنلا ىسا ىلا ءايلوالا ضعب لاقاك
 لهب ل ايقو عامجاو تنسو بانك يهالسس احا هس سين تجبووق تشكك يس يأ باج
 - قلسوبب سيف تسباشو يف اف احصل شنيع ماككا سس فش ليو كور يندب

 ريناجاي ل .تسىرورض مبلل ىذا ةايحىف ىلا وكر هت يربامص ايناث
 وكبارلاهيروما مامن تروا لي هدنرزمركام الل لى تول اسيروا - جس مزالاشكو لا
 ابها ينرع . كي قالبك دين تاي ىوايند ساتر هور كس تاب ويشوف لستم
 .ك حس لاوتسوللا رم تاع وا - بسن المكت ابحر سوح تابعو لصرإلا نوف تاج

 ريل ول فلا لو توللاىب ل صدشنلا هرب ت دبا يصوم ور تم

 ا نبل وود كسر الل بع تسب اص ساء اش ىل زن بسوو ولا لش تير ابنك م السلا

 ىكلافطا وظن يس تافروعنن ا - ةباصالا فر كن با فاح ب حرص هك بس تبسب احلم
 و ىراشبإل ااثخا ىنلااذه ابكي تنم الالى نري يشر لام

 200 ا
 سس لوقراخ اء وهى يروا - تسري ىروض تدب ل وطب

 ىلع تامو«بانمٌوم هدسلا < ُتَلاطو السلا .يلع ٌيبنلا ىِتل نموه عرار تهلوت
 || و اها نابه نم.يفن ىباصل اما لكس اسءامجلا بيزهت ىف ىوونلا لق . لسا

 ١ ظ
 مه ماب



 نلاشلاوزجلا آ 0

 ىلص ىبنلا ىأيرس حسم لكمنا مريخ ءاهرقفلا نم ةعاججو نيثا رحل ٌرثأسو ىراخبإا به نموه
 لوص الا لها لك بهن موهو ىناثلاو : طلو هسا منو ةكعاسولو بلع هللا

 قابلا نبارك هامه لأ انكهو تغللا ىضتقم كا ذو نرعلا ضن ةم الهو هسا جيش منا
 نأ - اكمع ودرلا كحد

 رتالسالا لطتامو ىعم ازغو مبانموم السلا بلع ىبنلا َىِتَل موه  شماخ ضيعت ْش
 دانولعت سجن ب 26 سورا مزال تكن هوز هير كس ىلا ضوب سك ءادبالا ترو ْ

 || ىلعتسأمو خولبلا نعب مباَدمٌوم قالسلا «يلعىبنلا قيل نّموه - سمداس فم رفع

 مالسايلى رج كمان : تاكروض» الرع 2س عروإ ساو لل لاؤولاو فولو لسا متالسمالا

 يسفاش وكلي . كلزمك سن لات د غلاب تقو تساند ك
 -لز كبد را طرشسو لم ااا يلم ىلا كيبدع تساور ارد لع ل عباكيم ثيبرخذ

 منع يتريا خم تظفحو ىب (َممٌوم السلا «يلع ىبنلا قل نم سك لععت لوز هدانا
 : دالسنالا ىلع تأمو السلا يبلع

 وا معمازع منا طبّضو مباَثمؤمثتالسلا ,بلع ىبنلا يل نموه نما ثييرعت
 نان ولقي هيدي نيب دونقسأ
 ويبامْومْربيِملا ّنِس غلبت ناكو السلا هيلع ىبنملا ىثل نموه عسأت فيترعن ]

 يلوا . نب كتيوراؤ طرت تءافالم لاك رم نس كلو لوق سا - قل سنالا ىلع تام
 وبا ظؤازك . تسريب رت تيسر تددشو تاذال تسب نطو ل يب لبس تريم س ا

 : 1: بورق
 نم نيرلوصالا ضعب و نين نحلل نع ىنإ حاربوا جرش لاق - سباع تعيرعت

 لين يفند ىلع اهل تاموئبنلا ل وا مالا ىلع تامواّياسم السلا «بلعىنلا قل

 ةدمملاٌع بتم هتدصص تملاط م نبل ومقالا وه جلالعو ىتابح قدأعو لن سادا ليغن نب خلا

 ] . ىتبنا ريصتالا ىف ليرد الب ورع الف بحلص نالطااهعم تبي
 | ىلاتصواوج ناهس ول اور هوجسك سانام تباثيرب اطر تس تاج كيت رراش

 مال ابل ىث ورا ود علا .بتسل اركو وءاويتيسباعص سا اسس م السم ايتن جس
 2 م ىف ان ب كبك تس وطقم /ىف َّ ببال ب .ور لوب بيصلت األ

 نم د <

 ٍإ
 ٍإ
 أ



 اغلا 00
 2011 تاطا هس ابنك وعش هور | تبوك سيث وب سم ٌناضراص لا
 1 تصكععساك اا . كرس لاما ترشا تمجد ا هير حاص لامعا طرح هير فل

 ؤ داوبل ناز يوت
 نع جحيم لامي ا+وعت مثالسنالاب ىنااولاقمهتكل لنم جس نحملا م ىف نيلباعنبا لأق

 سا لير اف ادهالص ةالصكو اك اهّمسبس ىقب از >ابعى وساه و اضق يلع بجي الأزل و باوثلا ||
 زايحىف سكن إ لاقيدقد باوثلا نع درجت حوت لاقي دقن لله ىلعواهتت فو ىف
  ىثزنا اهبدبس ءاقبل قلي ملام هش دوقن كقالسلا هيلع ىبنلا

 اصير هوا هككن ا وس .راضنا مور نجا لوا الل باح -هرباف
 . نييويللوب هو تاياروا - نين ولو | كوفب اسوجبوو تيا ه يقيس هدا ويب اورو
 ئ . و لاوقا رم قرف لن يقل يوا نولوا نوقباس

 ف ل ؤفوورش اذنعكو سقما تسل باص نت ئن - لين نينا ءاوجب لوا لوق
 وابرلوسإب هزيسيوب كس تروي نب نيفلاسريتووالع كناردا لون يقلاس وو وب صر اه

 ثلا :جاروااوب عروض كري هدعب تيسر حقب زا تو كس دقم ا تيري مال يلع ناس
 سا صن الو نيرجباهملا نم نول والا نوُقباسلاو لا هنءذدا لاق. اهكايد طهطا تاعك
 اوُلُص ني نا مهلاق ولالا نوقإسلاو ىلاعت لوق ىف لوقي ناك ٌتييسلا نب دبعس نعف

 .سنيقلاسيغاوسسن اروا سيلا نيقباسللو سبيرحلا ميل ناوضللا عسب ىلاثلوق
 ممن _ سلا لاق
 بمكن برج هلاق ني نيقلا غلاب وا نو نيقباسررب ب جدال .ثللاثل وق.
  طعاىساوانه - بائيتسإالا فربلا سبع نب! ىكذام ىلع ساسي نب ءاطعو رفا

 عررصت بص يدون بان كيستئبانو علانتماو كي نوعبان قاتلا ةرياق
 - مالمالا ىلعتامو هيقلوا ايبا ىأس ىلا مهنا - ل لوقد درسا كر ىوون

 نيج اهلا نم نولؤ الا نوقباسلاو ىلاغت ءردا لاق ايما ص ىسلاجىنلا منا - ىفاشملاو
 اهتي رحب تانحر مهل قحاو منعاوضرومههنعديدا مضرب كاسحلب كوُعبَا نيزلا اضنالاو
 م سامهتدلإ

 | ةلمجلا ىف لضفاّضيا مو ىضلاجوا وقل و ىباتلااوزم نيزلا مق نيعباتلاوعإت اّماو



 ئناثلاورجلا ْ 2 )هل

 ملم وه ىيلع رد[ إص هردا لوس لاق لاق ىنع «ردا ىغ سم نيصلل نب نإرع نع نيوحصلا ىفف

00 
 2 نوعج ظبط وو لوا ج ابل لوقبط هيرو يبان سوير مام ل نير .خرراف

 تايم .كسابلع رام سور شبم وشكل بك بأ مراع ىلا نفل شوب ب ابرك شمورشمع

 لضأ لوالي بتمام اللي ىو بامصرالداهو مود تسي انوا «ديسك
 . وس لاو ةيفلع دل ليقف بّيبسلا نبديعس نيعباتلا لضفا صحا لاق - ىسلاولا ل يععل ان

 . زان سقو ىدهنلا نامعىلا لم ممفوع ا” لاق منا ىنعو ”ىستالاو ةكيقل ع وديعس لاقف

 و ءاممالا ببب نق شىوونلا لآق نّمسمو كيفلعو نامتعولاو سيف هلضف | ىلاق ىناىنعو مزاح

 هدا لوسرس تلا )سم رمح و نيدعبتلاديخ يف لاو رشا عل ترها ىف مهضنا دارس هل
 لها .لهازلا فيفخت نب دردا نبعوبإ لاقو . نيم اتلريخوه ىفرغلا سيو ىف لاق امشلع ردا

 نأ يعبلا نسل صبل !لهاد سنوأ ةفوكلا لهاو بتيسملا نبا نيعبانلا لسنا نولوقب ةديبدملا
 ظ -لعاهرداو لنه

 7 1 0 #ئ 8 از١ مرو

 لارعأو ةفرع زرار سياىرانويسفت فانا حر عأ اعأو لوعبع - يا
 الع الطارم ادن - قا يردايوم يرن ءارتنو تس برع مق بر ضكتو يرعاك جس قرف بسم
 د كنك انوب حجسرع مو ىاوحو لب اتببر ل تايد تب جس صخمو ىلاعاروا -انئسوب نبي

 اع اج ىل عامود اكس ع م . كسر و نرد ضوصتو ول كتب ف لولو داما

 حي قالطااكيل اء ىل ابرد اكو رقى - ىلاعا لدن سل عمد راكب عمرو
 تورو مور لم بنلارب طاقساب بس بيا عأ بكى عأردا - تسب عب يلع اك رعي نع
 . الارساو ان .بردالا بتي اذكءنئئسمو لمص

 - شروكب ضد ّيثاث نهسفلاب نصّبرتي تقلطلاو تيا ناؤشنلا - 8 ئ

 .نةيثدام 1 او كر 4 اما تسل امري ثدد ابهكسشيرم ٍتماورروا ليشير مز

 تبقنول رش تسماوكلوهاما لوو د .اهصيصق رمل سمو ىرماخللا ىا ناخبا خس لاقب
 نلطبجروا لب موه بف كلوا ود لي ثييدعو تسياور ثح ابها لا
 كشما لكل ياشيسرم نثلولور 0 نب ةكورد ام ماما وذ ىيكل اواو اكن ايس

 - لور اساو ع

 رعي الصدع ترا حرلابت تسب اربا نم لماما زي شادبجول م ناك راما



 ناثلاوبلا ٠ "مه

 دك رت تالا فاليع راي تاذو راروا تس تاشلالللا ا

 2 تييشنط نع 9 5 نم اءا  تسسروو حر فوو تقرع ب لوك وار

 . منكي ىكلاس و هرعت بسأت انو تنؤب هبل لبر و بخش بش
 اياورصل نور موو سلوا - ليقسو مدام يلا رافو انسي لئرا س ني يعظ بنتك

 تفجتل لو سو مدارم ءارفو ىلاسك ب ىف وات ررصو هجروا ل ليدي وبميسر ام تسييس
 داره تس نين اسبو ىلاعم 7 لرسول, تعسواولا و فرطولاو امس ن دخون

 ةتس نإ لوريل تتلو نإةيبلا تصور ساقتلادبعإب دامب بصاصو اجر الاربع

 و ٍنارصريولا ب تراب يخجل نك اى راعسروا لإ سوس ىواضسبو ىرشخز رار
 داع ٌقريرتان مادو قرع نساوإ حسا ليما يرلا - سامنتساى قوداف#

 اير كبارا رافلغسرخاوا تام ندورعو يلا ثحب. تجيرجلا ءاغلذلل -م "|

 نكيبروثلاون امو قور ارو ربك نيا دص يي نين نييشسم/ هبي ءافلط وم سردار ا افلم جس
 رب روط لكك شفا اغ كافل وراه نا . ل ناووشم ار ءافلغر امى رشا ىف ىطلم لعو
 تكن وشاب افلغ سيحا ترجو ىداوتنفاوم تنسو بارو ترب تو نام
 .يرشإلا ءافلخما تّدسسو قدس مكيلع بس بلش ثيدع . لئراه نيش ءافلغ الي
 5 ممل ١ 1 2 بارهملا |

 وعلا هبت ور يونا . لب حي نيرشما .افلغ وزني وري ىر كاين
 ققنازيزعلا دمع ني رتو ىلع و نايتعو غور كوبا قسمت فلل ىسوتلا نابفس لاق - ني ىلا"
 مللت او غرارات كر شا ير ريزعلا دب رع - + سءايجلا بي نعت ل ىدونلا كذا نك
 ' 6 ا

 يق ورافع سنو تاسروا ها. نيئلاسوو تفالغ تيم كشعإسلاى نضرب نارص
 ضب جلو تءاكالتشم «جبةياودلا فو .هيسما صل اس سد تير كت فالف لكما
 تلج »أ مايا ةججرا رموش ةتسو نينسر شح ل يق دموي نر شت ادحاور هنا ةسو نينس
 "لغتنا قدم رجةبادبلا قو ٠ تسلاسوراب تفالغ تيدي رشا ىنش نورونلاوز نام
 ريثذتز واج هاف هرم اماو مولر نح ئنا”ال( قدس ةرثعي خنت ىنعي لدا ىنرس نا حض ف“ الخ ىا

 ىف ازل هما 4 لاسراب تفالغ تيد كد عشا وي قضت ىلع  ترصتبدأ مدس نيناظد
ٍِ 



 ناشلاوزجلا ْ] مموورع

 ملا ص عع ةرابلا ١

 0020 وجو هاتوا اند لونيتاوس كنا ىف نع
 رشات لئاكريك» نو ةوبراش نيئايررشم فظن شاي لير تسكن كيد

 ا رمل عيب وانجب فرصروا توم طيظ نعي كيوب رسولك مكس اضِشسر لد رع

 ل لس ديشا ىن واعمدعي ست حلاصمروا كوبي راوربتسسو حس تال ليلو م

 كببماتسكل انين شا تفرغ هراشر 07 ااسلابلل ىذا - تل تائب نيس ول اما سس

 . تكو تيروب لاسر اهنكشسا ير رواعهو نحت دحلا صم 2
 ىذا ثيي لل نيش اول اراغلذل لحا نسل ىا نا ىلع ] ل ىلاو 22

 ترا يلع هرد الص ددا |لوسر ىلوم ثنيفس ندرط نم ةؤبشلا لثالد ف هان سو
 تاكو . اكلم نوكت مث ب ا ا

 | يمس ا داو تل ىلع نب نسا فالك نوثالثلا

 ىفقوت ل تيسر ايزل وار باتا اوما هيلي تلا لا اودع يلام
 ههاسو»لدا تاولص 5ىببلا لدا نم لاهو الرجمحلا نم ارشسع ىدحا ةنس ل وتالا عبس |
 لعرب نسحلا ننال نوث "الشلا تضقنا دقو لقس جاهين لاقو لكم مج ةياردإلا ىبلع ١
 ٠ نكي دادساب ىناربطلا جخاو ,سابخحو ثالستالا كولام لوا وهن ثالملا لو تيواعم مايإف

 نجر اببرقلا انها بلع ملدا صدر دا ل وسير لاقاولاق )يدع ىلاو لبج ني ذاعم
 ضرما ىف هاسفو تييربج واوتع نامت اًضوضع هلم مغ ةنكالخو جرس نوكي مناة وبنو

 ا لجوزع دال وقلب قجر صنت لذ ىلع نوت سربو نمخلاو جم فلاو ريل نولحتسي
 ِ اهلباوأنه - ىلا

 ترطب اج از دابر اكلبق سس تدب م لاو ةالصلا بلع ىث كلها 3 ا
 ىلصوردا لوس يحب لبق سانلا فلاح م ةيلها جلو ثيم اعملا وَ 5ك اد3 لاق - 07

 أ ةيرشلا ةيلسا 1 اها ساس كر اهيل ةيلهاجلو يلع هللا
 - وو ضان امطشعبلاو جينلا لق ؤلئام تيرم اج لأ. ه<تسب م اور تلاع نار

 ٌنامدول اخ ننال سيل باكو رسال زاك بقا مالم ماض قب صوصختديصخش تيل اه

 هد -هزملا ىفا نكن شعبلا لبق ناكىرلا نمآزلل مال لا ىف تح ما يله تةلهادكظفل
 لش سس مالم وزر جاط رجب كم السمار وطب جري دب ىالطصا كسل اه - ب ةعكل نيم وم

 مي |[



 ناثلاورجلا مهاب

 كرسب كم السا ابوي ايت اردو ىلاهلطس ا لامن سان قالطا اكت يلب اهري برع للاع
 نوبه ديركطا روب ليت ايا كعبة لابظف سدر نآرق - ترودو

 ئ - نووي مقفل وللا سو ُسْحَأ نم رو
 ةيلهالاذ سيرك ديكو فلام لرب جلب ظفل تفصوطب ئاس تيب اهوى

 ١ ةنالبلا ساساو كنثم طبحملا طيح فاك لقلا نيل هاككاهب نو برب لهل
 ىف | نك "الهمم يله اه ىف كل د ناكاولا كىعشتساو اًميش !ولاغاذا اناكو ليقو للشر

 نإرقلا بن(قو مالمالااهبرمآحىتلا تّينثولا ىه الهلا ةياهاكإلذ كم >راوملا بيزا
 ياها يم ميلا ممولق ىف ادرغكنينلا لعجذا لاقف ةنيمولا هتك ىلع نيكرشلا

 00 - لل اوقاد عش ليد يمسووو نسمح تشيل ام
 ميدي أى دي ىتأ بس ىنماكل زاب سبب . تس كرض لكروا كس لتزغأاكسلا لوا لوف

 اكءيللاب بيزا لباج ى ب. كوك روا كح هيب باتكدوبمل اوربت جس قحماكل بامر افلا
 كنا تسمو ى خت د كاريرا كت ونا خلع نيلشمو بعلو تبدل اهزئازاكوي
  اوب قالطا اكتم اهيا

 ده صاخ نحس اجبر اع ىحاسملباعو لبكن كيل .عسريزف ليز اسما لام وق
 -ىرلالا ني للا عئلشبو هلوسربو هدب لهجا نم ":ٌياهاجباذ لوس مورشاب لج تاس

 ايار ورعو ماع م بؤر ل تزن نيج ابدل يل ىرام ثلاث لو
 .ككتبراف .لث لقإ تءابحنى وق رك لس نو يراك, تسب افس سور ؤماكل ب
 نإةليئروملا هو دب كس ع لاب عن يمل اهب حينشمقالغاو رب لاوفا وو وريغو بضغابس
 . تب لبام بحي اكن اروا له تسيل اهبو ليكروهلا ب سبب -اهكع تس ئيخ مالما سس
 هس لاك باقم لباهردا بمال اّض تيب ابان وب مامارب صخوو مر
 .ب لين اوف ةروس .تسدس ان قالطااكلبامو ت لباب ب تنسو نارقرب حا

 لاق - ّمالساولاق نولهاه مها اذإ و بوه ضرقلا ىلع نورثسمي نب نلا نلمرلا ٌةابعو
 ةروس - مجيلع لب م ىلع نولي كلاب أ هييلع نوشسمع منا كلص ٠١ جب ةرييضتت ف كربطلا
 ظ سس نم تدارعا هوس. ني هللا نم نوكا نا «دداب ةوغا لاق او زهان نحت ١اولاق كس سورقب

 نانروكت نا كظع افا س سور هروس نيلهاجلا نعرمرعاو ثيرعلاب يمأ و وفعلا ح ||
 وهو ملسو ىيلع هلدا ىنص يلدا لوس سرجوخت لاق كل ون نعى نمزلا جرخاو  نيلهاجلا
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 تاي نايوكلاو نول و نوم و نواح ملا لوقيوهوِتنبإ ىنبا أ نضع |

 تع لدا نضر سو قال لاق السلا هيلع عنا ثسي سل ىف قبو اللص رج نصرت ماحب هدا |
 ىو - لهجيلالو ثذرد لذ امماص مدحا ناكأ ذا ىخأ ثي لح فد ةيلهاج كيفها كنا

 ل نعظلاو باسهل اب زخفلا نه ليلة يلهاذإبا ا نم ىتما فد جلزسا ىضحأ ثيدح
 "1و سو ادكم دلو الص مب ؟رذسم ىف ل جا بجرغا ”كتاينلاو موجنلاب ءاقستساالاو باضالا
 هس ير عشس سا كم وثلكن يرن بيد ارد حو ايرقلروا

 نيله اجلا لمج قون لمجتت 222 انيلع لح ناجل«
 برعلا اس يئس تحرر ةروكرن لس لبق كل اوق | كس تذل لباو نبت باورعتم

 انصتإلاب ىهابشلاو باشالاب ٌةضافملا نم تيلهاشلل نا نورخأ بهذو تس ليوريعو
  نيِيلهاحجل تافصزرت 1 نم تناكىتلا لالخلا نم كل ةريغوربجتنلاو ربكلاو

 و للدم ١ ب ى هول جاوصو للشمس نضالبلا ساساو 1كم م جب نكسللا عجرم

 ظ للم جبره غولب و انكم ١ جب ىفا زجل و لكم قيزوزلا منبسلا ثااقلعملا جيش

 ليم « ص مالم بناتك ! علا ضاع ل دض لهب هس انك يان. ماوك رشم
 دغسلا ةملكلا نمل وخلا وصقل نارين ٌنلوكف رشتسملا لوقو لي ابب كت يلب اهظفل
 ىضاو تناكوما ىو ناعم نم كلذ ىلا امو بضفغلإو فلو ةفنالاو لك ضوه ىزلا

 وم"الستاا وهظررمظ اًضيا ث دحيم و طصموه ىزلا ٌثاضلااهلباقيو نيلها+ل ءامحف

 - ثررصتنب ىتبنا مل دأيقنالاو هدد عوضتلل ةداع
 لياب ازا هروس .س الغنا نشيبضت سا بسال وات يبباه ترعب

 اهيفللوىتلا لوألا ةيلهاجل ليقف - ىلودلا نيلهادلل بت صيربت بون كتويب ىف ن رقو تس
 ليقو للفم اكئلتم مرج دعس نا» تاقبط ىازك ححاهبذ للو ىتلا ىرضجالا ةيلهادلب و هارب
 رع روحو سكوب سس ترطب ام تكي رم بابو زن كس الل طبائع - لهعو ىسيع ندب ىل والا
 | ثالتخاو ة(لقو تت ليوريكو بيرالا عرولم- لود روز جرو تن ان كم السا
 دنع تناكىتلا ىهيرخا ةيلهأجو تيه لذ يله اجب نيكيِلهاجر وجو راوصت ىلا ةيألا مرهم ىف
 كالترلع ةيلهاعجلا ظفل مقوا لقو ىرخا ةبلهاج م نأ ىنعملا سبدل و مكسيلع د اطل وسرلا ة ذو
 شم ارب برهلا غولب - ىفخيالكدالسنالا لبق ىتلا ملا

 كس انزب ملحم جس[ ث جرب ءاطري تيل امدرعتو تبلباجأدبمو تيم اهصغ
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 ] يلبس مالسام ل اين صن عطى ااعك ىلإ اعرصكل تس مال لع ب سرارب رطب
 نيابارذ تناك ياها نا ىلا متضعب بهذ . هس ليئربط عتران" هتك ى ابر اصعا سمسم ١
 «”نيباهن ادا جونو مدا نيب تناك ها ىلا نرخ بهذو هلم ا مبىربط خيرات سيئ سداد حف |
 لوزنو لوسرلا وظف اهاهتنماماو لسومةيلع مدا ىلص حن يبىلدع تناك لا ةرتفلاوا ىسيعو ظ

 "لم 17ج لّضفملا ىفا نكةعاجج سنع كم ريف دا نيرثككلا سنع قولا
 ”لاسرلا بف تعطتقنا ىنلا نامزلا نمل جوزع هلا لس م نمنيلوسر لكنبأم جارصلا و

 آس برعلا ناسل ثحبلاا نه ليصفنل مجم  مالسلا هيلع لهو ىسم نيبام ةرتخ ثيل فد
 ذخر ان ف لضفملا كايرهؤملا للم ٌبيرعلاربطاسالا تلم جاربطلا جرمان لصا مج بهرهلا خولب دلنكم

 5 معا راوانع - مجبأوملا نمكلةرعو الما قلل لبق برعلا

 .تروومر اكل كباح ناي كرثلا شح  لّدجلا باسحى قربا
 باص لباس نون 0 ينمي لعبا بمدة شمع رو مهبل

 باصيل غايات" فلا الو سيل ريتا تفورع - اور ت هورتو ريش بشور |

 --: كنس ريل طك -هتسانؤرب لاو يدرب كا ث وري ظن سب ل بكب اح بنك ى ئرعا
 ملل مهام لأ دان تك ١ ك9 طم جر - « لدا و ه6 -م/ و داب را ان بن ١١ بقلا

 0. شل ل ملء ء شر ل. . سس مع ق دو. ص م ٠كم - هم عبالد س »ل

 5 اه سرس ق رج للا دع و هر

 زوج دج ىبث د نو نب تالكو افلا أي بوزن كاز نف نيربا بيك ت لطب
 دكلوظغلود ىرخأة سوي انب تاس اد ضيبرور . غلتم زوما تشن  صفعس_ لك ىبح
 تورحا» كيلر عري . تس نعلا ل ثوب . كيلعب لاري تيكر اين كى تا بيرل دعب
 تورع ب نكمل عر تأر رو ثدي ئجب لين اىتيروا تور لحس نيت اؤل ىكبلصعلل ب
 لوم جي ال تكل عر مع مم ١ تن يس - لي درع لب جبان ىلع

 وحل لس لوح بج سيو ى / اني يار تسبب اصري شوومي بس رق ل مكب اح ش
 2حتمار افب تموت ورع نا ف لوعما تلبس اص تس تساعطقمت ثفورع وريقو رل

 ْ - لاقت شامر ىواضيبلا وراك ايكلمكدب

 . مم زم لوريغص ثم ريكو ريغص ليي قل طوو روهشم . نول طر رعت سل كب اح
 | كار وا <لنؤييرابتع اؤمن رريتص س١٠ هر و ٠ بيزا لكل بكر دا - سس ه١ كرف رشد ا

 صيخس مصل ديس يمس

 ك0
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 بلر اما كت ورع ناردا ساني اماما ففلت يربو ليي تارزفم تن مورع
 فرت تيا ردا موو ليثحسسا| ساروا .بسرباا اك امخ بورت ليل . سس تدور نام يود لي |

2200 
 ايلانواب موق كم اللعب عشار و ذل ىلع دبا ل جسانؤبب لعمان ابنتك
 انا هو اكدرعو انيس ئاروا اهكايكى ر ام لمي اصر يراهم الس نيا سارعي دمك مان

 .كم الليل وماربا نبنددم ني بصي نبل زج نب ضحيدالوا نبا لسبب . تائراج مقلط ]
 - شك ناشر اب كن رمورصم ضار وا كسزاجو مودكم ضولوا كرو تعئاط ضحايا
 . ىك بيكم ليل بشن سا . انين طاش داباكيرم سل ز ما للإب بيش
 ذل انترشالانديو كدذظنا موب بزب ل ماا بريش - بسر نير ش نك لاسم
 نياسوملا ةكتللا باوحا بزك مععنتلا ى ىلاعت هسالاق ءابدرك هاينز وجلس ا عز اورو اك آر
 ”لظلا مب انع مثنخاذ كوب نكك هوت ىلا نييم١ لوس سمكل ىلا نون ”لكب يعش مهل لاا
 ءاجاملو ملوقولا اًيدعش ماذا نيرم ىلاو توه لوس قلاقو  ىيظع موب ب الع ناكينا
 مايت:ؤ |وحبصاذ ةحيرصلا اوهظ نينا تنخا وام ةجررعماونم نينلاو اًبيعشانجج زها
 ظ ظ  نيماج

 نيدم مهذب سمن وُ اب عاّموق نيدم لها ناكو امها جةياربلا فيكما لاق

 طولم هوق قبب ن مابي يق اجمل قييحان ىلبإمم ماشنلا ثارطا نم ناعم ضرما نم ني قى ىفلا

 افيعنب ببون نبب يعش لاقي د السلا هيلع بوظعي نىك رجب نإ, بريش لاقيو

 ميهار] نيني ردم غل. تباث نا شيع نب ىفيبض نب بيعش لاقي - ميهارب | نب نييدم نا
 . كل سما لليل بعت موق يلالسري لاعرمم - السلا هيلع

 لعد نب ليون نب بيعش موق ىف مئارمشلا لها خانت ل قو اثم مج بهذلا شع فو
 من1 ىم نميز ةيبرعلا ىنأسل ناكو السلا هيلع ميهوب تب نبردم نب اقنع نب نص نبأ

 نب ني لم نإ بصعب نإ ل رنج نب ضحملا لو نم مرن] ى ارم نم نمو ةرئابلا برعلا نم
 ةلصنم كلام أوقفت كولم رع اون الو بسذلا ىف ثثوحا ابدعش ناو مالسلا بيع يهاب
 نب ضحم اونب مهو تش ىقو صخعس و نلكو ىححو وهو داج ىلأب ىمسملا مهنف ل صفنمو
 اهيلع سوسن لاا حن ئشعلاو ةعسنلا ىثو كولملا ةيوه ءاوسا ىلع ل هلل ثرحاو - ل سحب

 انكذام ريغ ئرجلا ةره ف ليق لقو لحل باسح

4 
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 ضر ىهو جد دالبب نيكلم ىطحو زوه ناكو زأجحلان م اهيليام و ةكم كلم لعبا تاكو

 دالبب ليقو نيل مباكولم تس قو نصفعسو نلكو ٠ نحب ضر نم كل نب لصتاامو فئاطلا
 اًعاشم ايم نم عيجىلعاكلم ناكمنا ىّرم نمس انلا نمو نب نم كلم ىلع لكن اكد صم
 عوف وب نكت مهأع دبع ناو معنم نلككزم ىف ناك" دلظلا موب الع ناو از كذآم ىلع الصنم

 اهاآبا نكت ذب ِيراح ترف منبطع تناذ سن نم ءامسلا نم باب معيلع موقف هل ظلاموي بانعب || .

 لدا كو تكا ىنكءم نّه نددك

 مْلُظ كَ اان فتح لا هاتر وىقلا دبس
 موف ح ف ساد تحضاأو عاتب تمناوك

 ] حس ىيرللار نزلا نارصتنلا لوقي كلذ ىو

 معىدب تحو (عاهب تميتنأ ًةلاقم تقطندق ثيعشانالا
 بلا ةلوص فيمثلا عاش لثمك اهوا زاجحل سا وكلم مهد
 زج لو ةيكتبلا بتات دوه و ٠ كسرلا ىد نسفغسو لك ب ءاولم
 رخفلاو ةماكدا طاوماس واًدوطخ وبسس و مارحلا تسلا انطق مهو

 و هيلع مهكلقو كالا ةزهىلع لن نيفيكو ريس و بهح نم ندر ماجا كوللا ل ملو

 ٠ ] - مجمل فام ىقزنا ممالا نم مهلبت اهيلعوأ بوف ناكنم متدابا |
 ره جب لا ىبعشلا نعناميلس نب مساقلا نع ةثصر مسخ سانا ىربطلا رج نبا لاف

  نيقلاخلا نسح اهدنا كرابت لافف امو تشرق كفتذ ةرءابج اكول ما ون اكت شرف و نلكو ىلطحو
 (قاهدزا ىار فاه لجا هلع ىلاعن دلدا ةخست (نيبقل كلا نسحا يسفن لعحبمنا انعم لعلر
 تاو اهلكميلاقالا كلمن | ميزت ابنلا لها ميبجد سشوابن دب ىلا انهوهف س يس ةحببس هلو
 . لع اهرداو له - ىأ اًرجاف اًرحاس ناك

 نر. يسروللن لم عرش كسانلا نما اهاونما مل لقا ذاو تب نارنزلا معاق

 .مايرر/ نزلا ىف نيت بس ماناكسا سداسي تتسم يم ليي ب كيش داحلاو يرض
 - تس ىرورفانناجاروهادنج يسير ابكي ميلا كرا شا سب سد ريكو ص يخل سا

 لي لاوق ادرعتم نم بورق كسا - جس فخر اهو ءاد ملك يرض يدل لازما
 تبرع حم ساير وا نابزراقلطايف تس ق1 سف انيريسسفن[س سرصاقم - لوا لو

 هن ابا



 نالاورلا 0 ا

 0 كسر عاشلا لا“ : صح شرك ارعسا

 ف كوهاولاةو نفانلاكةل قلل هظُي ورفكلا نط نموه نس ارو اقف -ىلاثلوق
 ترعتلا نه نكل قف اذملا نم مسق ىنا ضعبل الكفو قفانملاكمنا ضحبل مالك مث -قاضنالاب
 دلا ناكاذااضياو قعانلا نم ]ع جو هيبشنلا ىنعما# قئانملا نيعامنا ىضتقيريسفتلاو

 اننا ةلوبقم قفانملا ةيوفا اينرلا ماكحا ىف ةلومقم تبون ّنا ف تالتنتإلل هجوالن قفاثلا مب
 لاس ج ىواضيبلا مش ىفىونوقلا لاق «تءوت لوبش ف نوفلتخم ءاهقفلا ناعم

 ةدجلاب نمل ا سهدلا ءاّبب لوقي نم نيدننلا سس ىوأف بتلعجب_ثلاث لو
 أ| نمريشكو صاصيلو ىواضيبلا لاللتسا لوقا - كرتشم مإلاو لالخل نا دقتعبو لاذ ارا

 | نهب يشف نب لتزلا ناكولف سانلا نم ماونمأ ىلاعت هلوقب نب نزلا ةبون لوف لع ءاممعلا

 دا فضال ,تبوت لوبت ىلع نبال ذهب ل الرش مصئالكماقللا لاه هل تساسمالفريسفتلا
 قلاخلاب نيؤرتعما اكو ”وهجلا نم|وناكم زال 'ةنيب ملا ىقف انم ني اريريسفتلا نهب سسفملا قيبدنزلا
 ىف لاق جسر وك ريس لوبان دمتم سو لخيريستتل انها زحف يهد ءانغبو ازالأبو
 || تشم مكاو لاومالا نا نقننيو نه للا راقب لوقي ىنلاوه نب, سلا جي ادهلا ىراق ىوأتن
 تلا |[

 أ ىلع قلطي برعلا ناسل ىف قد نزلا «تلآس س قاشساب لاكن ا ةمالعلا لاق .عيإ-لوق

 مم ىتاشلا نانكى بتنا هنكحركي نم ىلعو ثليوشنلا ثدي ن م ىلعو ىلاغن ىرمأبلا ىشنب نم
 ضي نك ياشمل نين اهباكر تت ايمو راو نصارتعا وو ىو زفت طل

 عابس ن ليل وراك | تاس اظروب جس وو نيرا ظل شبس نبتت يم سها لق |:
 روض اورو طيش و اوحنوسب | راني اصقنوكل ول ليسو وكمال لوصا

 ورقم عاوفا كر قرن سل اسك فرز عازل او ت انصر عنه وبس معشر
 قرن . جلا ى كت تاشارتعارقباسوو الع كم راف ردا جس لماشوك بسس ناريس
 ظ + لري تس لاشربيضلب سنت لوادر متم لك

 ب وم اهنلا ىلا ىعادوتب بوك ف انم سا لاشي لو
 وسن ايوب لل اقاكعلاخو وجو هاوخارسو ءافدوبب لاق ب ىيركىربد جس لءاشسميي انا

 رهرلاءافبب لوفي ىنلاوه نيلنزلا نا ةيادهلا ى ساق ىواتذ فام لماشوه . ثلا
0> 



 ناثلاررجلا دف

 ظ ا ل

 ضو تنم ورعم لاير ع ناس انس ابل اكن إنا ارماعلوقبوركورنز سل انس - اعنا
 - متكحركس نموا كب رشلا ثدثيوا ىلآعت ىرمأبلا ىقلي نم

 م رفكل تاهحب نم ة متل وقلا نشل نغلأمٍنموعو ىلا نس لاشي امام
 رؤس ريف فوت كاوا | سنيرزز شوب ارم لدعوداحى ا نيدلا فلا

 .ترلي
 - تامرحملا ةحابا لقنعي ىنلاوهو - أك ا جس لئاو لمس اًموآس

 فرت لور كب ككتاب سادي ويك يف وصتنو ارز مان نأض باس لاشمي .اعنآم
 يئلالع ىداعم ماه يس هكسيلا نا نسا هع عر لة ورتاق ب /ازج بطلا است

 فاشايل امكن. لأق كس ووك اب اعنبتتابإ كي ٠ لت سبأ ةالصلاو موصلاب فلك و وردا

 كي ذ سنج نمو نق لنزلاورجلاسنإلا نيب ةقرفتلا بادكىف ىلازغلا ءامالا نعاكافن تل أسس
 الصلا ىنع تطّقسا ىلاعن هدا ناو ينيب ةلاحلب ينا فّوصتلا ىّلي نم صعب ىرع نيبآم

 رضدا كلت بوجوو ىف كش الم انهف ناطلسلا لأم لكاو ىصاعملاوركسملا برش إل حو
 ”حازإلاب لوفي نّمدض قوف أنه لضو انسنيإل ةحابالا نم باب بر ؤغني ور مظع ١ نيللا ىف

 ميج ص يصخاا بكترب رنا معزي فا هاما ةرفكوهبظل ىبلا ماد صجلا نع نتي ىناذافلطم
 هل احلثم قسان لكىري نا ىلا اله ىعلتدو نب للا ىف متجر د لثم هل سدل نب فييكتلا
 م ىقتنا

 تكلا هيل .ومرفك بوم تعرب لن اوم او تدب لبا هو نيل ضاو يا . ما
 ءايا ترب لباب سلتفلابجاو هور نرد امثل بتاصو جبس انروا سيلك عروب, 2س تيريزا

 نكرر نروح لوس رس لص يشايغايرس ل تشب ]م

 نأ ىقفلا صلل ةضراعم ببغلا ىوعد نا للم مجىاشلا فلاث ٠ ل يفرم

 ىئماكب يغفر عهوو وبك سلق !بصاو نأ رع امك سر جو ىلا .اهبب فكيت

 هرشر ابي ٠ ىزنا كقي لصتو نه اهلا نآيتابو بيلا عوأعّداب فكي ةيزنازبلا فو - كسانوب

 لرأ يتاولعردا لإ تكررت ماسباماموغمالفةقوانزورطمارقو ضئاور ىلا لب لساو لم
 لق وعر ما با امه حرصت بصي . ليتم سم ايقلاو
 اب خلا يس ريزطابو طمارف بقل اميل اهسا مقا . جس
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 ناثلاوزبا مر
 مهتدوت لبقت اوملساواوباناذاو اوبوتي مو اوعجر. مل ذا عيب مهلتف جابي ىن اذ ىضكلا!بحبوت ثيحب
 لبقلاكةفسالفلا نم نقدانزلاو نطمْقلاو ضفاىلا نم ز:عيشلاو ةيلاغلاو نّبح اب الا "كا اعيمجج
 لاقو اوعجرواوبوتب تح ىلاوت مذاصلاباو دقتعي م مالا هلبق و ةبوتلا سعب لتقيو لاب مهتبوت
 | نصوهو ”فيلح ىلا لوقف سيقوهوالف "لاو ىتدووت لبقن سا هطالاو نجلا لبق ب 00-
 ظ  .نرياقلاؤانأ انج

211110111 
 شارل عرش جيتس ى اما ىلا حس شيابكه فرانز كل اعشاز قري يسأننا

 : هرمي اكتسب 7 | لك 1١ توم لاي داق .ىنحم ىو نيا تزاعا 5 كترداا ؤ

 - تس 2س لم ماطسا نو

 لين اركب اسر ين تنواسو بزر وطب كركر ِ مقرف سه تنال ىئالسا يبا
 سوو رم ترعب زتع ٍ اب او ررضروا لت م هو كس ايدافصكروا كن نادس لاو

 كت نإ هاف صائشاوجب لبن ناازمل لول رئر وو الغ كس سومر برأ حتى سا - انكم
 اسم لس رتعل | بجاو تصو 1 ةورذا هنن لاي لوبقم ءاضقرب ولنا لوب ىئءاوو غلي
 بو وروا سببت ويتم موته فسالف قزانززورطمارقو ضفاورورتجابا رايك ايب نس مك كلامك
 ميلر الس ايتام منو ب اهردا كس مالم 1 هوم ايكدقرنزرو اصب سس سا لإ ل علا
 و سلا تسون: كى لع ع

 || مف سسديقعى ديكر وا ثيجايبب لس النا ىف يدان تادوم ىلايواق ثار ىلإيداقبردا
 ِ تلنوكس ده ااسا كتيرا ورز لس تنسللم و فاس ا ىسكوكوو كربه ةروبقعر

 بج وردا قرن هولك نإ سوو , كل رزجوؤ رفا ذكور سيأز اهلاتم 5

 ىعاد كارو كيم سي: ل ومتم ءاضق بوتان اوت لوب لبو ىعاد كس تسي إي دام هو كا نيل
 3 بسكب لوبقروتكن اون لوبد لبو

 ليال اراد ىكتسيكاد ا يزرج دو بيل تقلا بج اوروا لون قرن ىف ب داق سليب لاصرمب
 ببر اس كركرايتغا تسمافأ

 بضإو تلاراشرد .لشركا كس لس مام تايروضوبتسوب ماوو ربل ١

 رهظي سل تورك تاير عرضلا ضعب نطل ىف كتي ىنا الطن ماذكو لين إب كنود ل تنل
 ١ اكتر ابوجكرصو كرقرنز هداك نس اس لثمل ا!بصاو ضخوو بح ما تهح دافعا
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 ىلاثلاوزجلا 0

 روان ةسيعرالا اكسو نالمارا لعوب ىف ايواقونوب انزكرارفا اك نسمع ثعاسم نور رك بيكم
 . نضرتقلا ب جاو لو قاطب لد ركش شي تمءاشا قرن

 لبا اقروا بتجي السإل باسل ثدرع هوكبتس يرجو تبى كنا ٠-
 كر قرنز ارب تدب يالها. نو تعكر زابوك م السا ١

 0 إو كب ات نا توبة ولك 1 صضرصتر تس كس شيراعاو نكره وري ا
 ريفطاب ل طماق ل ثؤو اذن .اكرر اهل قرروا كتر تس تدنسو رق لتر دا نة التم
 هانا سدتتك لير اب كرينطابو طماقجلرا بج اذ ءاطو يو تمقاوم بحاص ني
 مرسم صاس عر ىلاش - مهاب ذو مهنحكانم ل حبك دريل ةيزج مجلسالا سيدى غرق
 نيتداهشب مثراق ا نا ىفخني“كو لحيلطاو نفانملاو ني درلا مسا يلع ق لصي منا لصاخللو يسرب
 يأ |ًهاظ مثرحا السا رصب”كوق يرصتلا مدعلّنرلل محى مهل هججلش يبل داقتعالا انهم
 سعبو نين داهشلاب نم فيو لسثالا نوعري منال مالسنالا نيد فلا خبار عيجنعىزبشلا اجل |

 رهظي لجر نعرنقمس ءاهقف لمس منا قنات اتلا فركذو كلصا منو لبلاك يضظلا
 ثبتت نآل(ميلا ىعداو كطمإزقلا به نم كلدرعم لقتعا ٌثنكىفابّيفا مث نآميالاو هالسإلا
 لحم نب مركلا سعوا لاق ناميالا ورمالستالا نم لبق رهظي ناكأو ناار هظيوههو تعجرسو
 لتقل عتب لاذانخي اشم ضعبف لحاولا لجرلا انه(ماو ضرف ملا صئتسا و ةلطمإ غلا لتف
 كل ذ ىنمرهظ نم نال لافختسا الب لقب مضعب لاقو مبه نم نأ ع «تلفغ بلطت ىا
 زياسلااضاومالستالا وم سول كلذ ىنملبقولو ةبوتلا نمرعب ىري امو ق لصب الس انلا عدو
 - ىترنا هلق نكمي ناربغ نم

 | ملم لاك ط مارق ىتسينايداقروا عسر اب كرطمارقورقوانن ون اكم الماما تجي
 . سل قلا بججاو ىل (بدافزس لسا بستن يخي

 لكى عد تيب لكم السما صئاصيئوا مالسا لوصا تروا شارع اعشوو ري - م

 با ردا ليتكم باصركل ولاو نمو ساروا نيم لا تارتاوكل ويولد مالوش
 ياحي مالم صتاصتنوملا رام لي ةكررج عطل رثالسف ووو اكتبو اع
 ىالساوب انفو مناك اكسو ابا وفا لسا شو دج جساس سس مس ا هيدا
 كازا 2 لسمو رك اكسو لوبا لري عرش سور زارا ززفاكى اري تلكم

 /مائالسما هل تعاشا واحلا يلدا كر دجب اناا كعتنيد ابحر طل فال
24 



 ناثلاربلا يبوس

 [لعبسم اس كم ساروا . بس قط تنم الماي

 _ ملف ب مومو هس قرر |
 رقوب تساناماي تنرقتسس ل طا, نإ أن اوريكو تيسوومي 'تيتاسيع# يع, - د

 كافالصرب لا مالسا ل باوكيسأ يل عيروا كروم |امارومط تشولرروا ككل تفورعهو

 3 امايل زب حر سلسح ساو كرم الم السس دونر فوج نايل لإ شسكردا كل عراق

 كارو .انلساءاركر يمل وصو دبس مالم ا لبارو اوبر امش ادم يقل وو اورء تسب نانو |
 لل امارل لعب عبس لن رلو دزرو كو اوبل اير ثزم هوول اون تسب م اكوو تس نب

 < قر ز ورث هو تين نم 42 58 ص / م ار اق ع ا بجاو وأو: صم و

 ْ تماثار م ماا اياد رط 5و .لولتما بجاو كلو قف سااثم . لبق ريل يصف م م

 زو قزعبسو قطع سك السا رئاشن وا مال لو داق" .ليب سيخ اج كن ارو
 ْ بقرنريردا لإ هةر تيل ل مريوط وصلوو ٍ تئرلزالاو كركم ”عويردا نهي

 -ج قدس بم اس ص ضن وول

 مها .تسل شا ب جاو روا جارنا تاماببلا .ىتولارزكرشا ىني رشم اء تاسو 22

 نماانراجءاوس السلا هيلع ىبنلا باس ةبوت لبقن الو لي تكل سرد رش ل اليزرش
 هس لب ما ف صرع خر ىءاشسلا شه | كر انيرو . ىهتنا كل نب ىبلع دهشوا هسفن لبق

 . "لو انحل تقي ىناف ءايدبالا نم بن بسب ىف املا 702 ىبغم ىتب ىف لت سار مل سم لكو
 امهررف نعطوا نيفيشلا بس نمرجبلا فو -7نيخيشلا تسبرفاكلاو ا اققلطم ىتيوأ لبقت
 بيس لبي لا - ىضتنا ىوتفلا ماتخيلا وهو ثيللاوباو ىسوب للا نخا ىبودتبوت لبقنالو فك
 : ىهم هيلع ادلع لضفي ناكن او ض اكويذ امهنعليو ني خيشلا بسب ناكاذإ ىضفارلا نا

 رشا لمس لوس ثيسواعا ترج كلم سف لضاو لم تييرعن ا كن ينج شكى وأ
 نارقرالا بس مزدتم ةيررصراحلا . ل سيفو انزرابكب ييرالب ثييدع نيركشم . ىيطوسبلم
 || امدلاهت هدا لاق -ليلاوري شعير اما تبيح ت اياد غن رج أر قل لس سؤ اذوا - ىلا
 || تعوم امو الو نك لوسرلا مكن ام ىلا عت هدا لاقد - دي ىواياوه نإ ىؤهلا نع طنب

> ١ 



 ناثلاوزجلا ظ ساب مب

 نآرقراكلا س مزدتس الا حس ثييداما تيجبانرإ - اومن

 صصن أرق يدوب ى كوك وروشن اداره مان ا تسلل اشار يسفر قرن رشح لات
 قري سالما هو همدايزل اكرارعت لك ولو للا سن! دوووم 211 فثيراماو

 صضوضتروا مالم كل ةتكمو . بز نيدسفموو كلام لتكن يح وكيس يارد لي
 نفح مالسا ءادم سورتي تسالق .ادسا كلب ةتكروا ناب سيدالسا ءاهر يفت
 . ءرشم بو ابعلا - سوو كاك ووسفمو لام لفكر كس نا سرج تسيلرش

 ترو لك عيونو يرش ل مالسا ماكاو مالا لي لاع نايا ب تكن يحي
 ل شماغ ىياروا نود رك يعد وصن توب هر ع توزوو عر شن ووري اني تس أ
 روا لس دان روشلاو هوا لد كبيس مت يروا ا 27 هجروا ماروك الم ناطم
 : لول ثم بصاو

 دوس نلف سور زا لحامل سور ةرري نمر نير تبا تيا قات كاران
 صن يقتل ى ريك ساننك لدن زروا فايل ني لالم ليا عب[ ب ا شردا جس لاطعانبلا
 تايقر اغكم امل جساعك كيرا . سن يقنع كس ارافكى يرو ١ نوداضر افك ريغد دوببد ظ

 لوب م ااسمااننب ني كإبدا حنو نر هيرغك ايد مارك بس اعكروا 57 كتم اند
 هلم, انبي يدون يد كنا نآرةكوبل عسلي روض هس كت آت احبك
 نلا بيكو زنك قارن سا هتان ىلع لمعي لكل ق جس ليالي . نيد ىلومككيدوكل
 . جيرو قتساارم وو جسم انا نيد ليك, خور كيس ري باطما كت ساي

 جست تاب سا لاشي داعاو تا اراهثعس "سل شقلا بجاور وا نمر نيف ملا
 لوو رافاروا بر يناطيشمت مل فآروا سكوب هع و طاصراغلليدرووم

 روا حط ىلا يس ل ماشر فز يسفر رص هروكن ىيرابب ليتل ير قرن راع انصاو اوف ادن ب
 تس سنيرمل عاون ار رص ةرولرن - سبب لاو لبن حاج بلوتو رييضن ساب ليد احا علوا ودعم
 الئ تاليصفنن اشرف بتل, عسسل وبقم ل ض حبروا جس لوبقم ٌءاضن بوت صعب
 ا

ٍ : 2 ب سومو همس س ميجا
 

 ٠ ٠0 ؛ . 0 و 0

 /, ظلك يكب كرا اكرفك ورا سس سبر قو ارو صركا بلي قرد ا هو كرصرب لامي

 لكس ليمن ا يكن و تلا بمجاو ىو عرط ودان روا سقوط لبان نكي



 ناثلاولا م”

 «قانين انت بس هح سوو يبا بسأيغب ماير اصقنكل ون السنا م السما طم وانز
 ”الرم 6 ىف اش كل ةبن“/ق دخلا سس لير ارد . ضرك كال اركب د الكاك سلو سس ص

 و - يفاكريغ ناكن او ب لق صملا ف ينم قننلل ركن نمو لتقبل نم قنخ نم نا كسري
 نب ىطلا خاطق كلثمو دابعلا نع ةسرض عف دو داسعلاب صرحلا ٌقاديعس تموت لبقت الا

 ] - هاصاخب ىلا

 . ليلك نزوري قارن - نس ووو رغم لسنا بكس زغأرو لص ك قارن ز ظل ل ع
 ”صهىنلا ءاقس لوقي ىزنلا ىا < رنات بيرعس ب ضعبلا, لع رولي قدما اروا تس بتعم

 بالى وج كوزهانزروا جسار ابرعم ب ضعبلادنعروا - قابلاو ىل "عبس اذلا ىف دنيز ىنعم
 تردد ىا نو كاز كسرغ اناكرسا ضعبلا يروا ىرنز هس زف السا ضعبلا نعروا بسم اثاك
 : : أملا ةيسرافلا ف نز دءاشلا

 بيرغم بانك ةقدانزلا عمبلم برعموهيو تينازويلا نم نب لنيزلا لود ىوغل ىرسوج
 سيل بلعث نعو قلائل. ين لاحوو رضألاب نم "لما ىتقدنيزو ثدهرعم نب لنيزلا سب
 ىهسافزا ليرد نبا نعو - ىرهدو سلم ىمأعلا هل فت ام ىلع كانعمو برعلارججاك نم دنز

 - ىهرلا ءاقب ماو لب لوقيىا ليز هلصاو برعم |
 و كلا نب نومسية يكوزلا تاكو يه املا هد ةقدلنزلا تس سي مولعلا عتافم باتل

 رهظا د ةكتشورووللو لاومالا نا نو سرفلا كاموصو دانت مابا فرهظ ى نلاوه كدزع
 بسنف ئِناىنإ نويزيى ىلا تش خسز ىب ءاجبى لا سوجملا باكوهو اديز امس بانك
 هس تراب معلا حيافم - ىئننا نب ليز ليقف ةطكلا تب ىعوأدنرز ىلا ك دزه باوتعا
 4ك تشورر را ناوباكس وجب نك لاهم انعهيرزع اك بدن لاو ياعم

 بسلك حرار | لك صقأن لابخ راهصركا ل وقري - 1
 ابكت شوررال جسانؤبب للعم بسام م انة تلو ور وعسل الوقع
 لو ين ىاليكراب كوب

 ليرات اوامر يتلمس ارب نب اب نليل هدرا ترش تشقرز
 كس ماقد يرون وطال . انك امايك نعت روط نيا ارز ساروا
 بلت تار ضرك وفا اري 0 رع هاي اكتلشسلر رس هلأ بق

 ىدصر وسبا . سيئاكدعم ح مق لكن ارز اسشن زاك بستدككن فوم صحا اها
 1 مي



 ىلاثلاوزجلا مد

 7 اق سس مقا نس نانا شق رك سس لسى لولور نشروا كاس ظ
 طبل كابس 4 قيليفسر 9 اك تشر كو رز نىك وصلا ضل ريل

 كارب بلولشر أ ىلاريا لاعرمم كيس سيعزيدب هدير سم قر ملشننس دارنا ارك يس ينحت
 ١ ءال تا ثشل,ووردادك ىو و

 بفن ىف ضاري اتوا مان لإ - تساننسئ ادن م اناس اكس قد كتي >
 ذيل زينب ىلا يزور ب نا ماب كارإ هاك ب تكبر اد ص عءبسبلا عم ٌيووعس

 أ اذه ىفام مايا قو لاذ -[ راك فركب سرح يك ل باسإا سعلبتا سا ضرك وراق
 | نوص تش دام مهنا نيحسرغلا نا كلذو :قدانزلا فيضا بلا ىلا ةقرزلا مسارب

 و ننزلاوهوريسفتلا هل لو ةيبسيرافلا نم ىلوالا ةغللاب ةأتسبلاب تدوعملا مرباتكب ناسا
 درسوا نم ناكو لزخملا مهلاقنملا لي داتا ايبورايزلا تاكو كشيز ابا هام اح شيربسفتلا انهل لمع
 |ىلاق سنزلا وه ىذا ليواتلا ىلا ل دعو ءانتسبلا وه ىلا لزنملا تالذايش هت يشف
 تالي وه لب وأثىلا لزتملا نمرهاوظلا نع ثرحنم ىناو ليوأثلا ىلا كرفاضاذ ىدنز اذه

 ةيونشلاو 5 دعو نب شيز اولاقو سلا نم ىنعملا انهت نخا ببرعلا تءاج نامل
 كا ملاعلا ثدو دج ىلاو هرفلا نقتتعا نصر اس ايم نحو نتدانزلا محام باو ١ ىا

 سيريسفنىاومات عيلعلظاذلو ديداوشم ملءاضا ارك تيا . ثادحلا -قرئاث
 عراق بردا ءادل. تلاناباراولءزرعش نرخ تمددشيف اد عرمرم - سدوم كذاك د
 - نست اقط جبع وشل سك

 كك ليت يدلب ام الكر وظكمازما راش لس سي رظبط وو ب. نويل هاج لوا
 ١ سس ووتش اوما لا

 <باطخ ارسكليس ا بيكو زن العجل ار وسم را تل نوُمْرْضَتحَع موز

 و ةلمهملا ءاحلاب ودل لامسكب ممر طخ ىبذ عمم ىنا ناكل خ نبا لاق - تس تلو ض حبلا نع اين
 ريبل ل ورب اب تاز اكل وأو مالسس او تيما سوهنجل و هو. كس ظبط سا - مبرختسا
 بلع ضنا ةابحكلرداو ةٌيلهاجلل كل سدا نمل كىلع نوت نحمل ىقلطاو . اهتعش اى ناسحو
 6| ذا ووضنع لج سكتيملا فو ةبحصلا ىفن نغللا لها صعب طرتشي لد :بحد) تسييلو السلا

 كف < مل



 ىلاثلاوجلا م

 مثامالاف تثرح ىلا ءامسالا نممن سرماذ نبا لاقو مالسإالا ىف ىفصنو ةيله ىلإ ىفةرعضصن
 ن الف مرطخو ىعطق اذا يل ضخ نموا ىننا ماوهركذ نم ب ملاذا مضنغ ل مولوق نموهو
 لاح نال تصقن عشنا ىف ماهتاس نالوا مالسنالارلا شكلا نعاوعطق منوف اهعطق | ذا «تيطع
 - سرا نء ا هلة نارشلا لوزنب تنماطت ءارعشلا

 لصوت بارو و ب سانا مارك كن ومال ساو كارعش كسر قبلا اا - نوم يقم موت
 .قوزرفو رورب لك شمالسا

 - وريثو راش عكر عب كس ثلا” رقي طوب ير ارعشش و روان و لوم - مرام
 ىو ماهل لش ل ييدعب كعمل مقتيطوب نيب اشو هب  لارلا عا نو ردح - مسج

 زاججدعب سماه ظبطوب لي رارشمو لئابوا لبا حالطصان ورضا تمد نو ينم راش
 كسور ماظل يدالب هر ناو

 لات احراشا كنا ليت افلو يرعرعاوق . بس تجر الل افناب مالكا كل وقبل نمد
 سور ظبط لاب ب يري نفقا انزكل التماس مالك رس داس بط بنتن بس عئتانزك
 ىزخ روا .يساكسو اقطاب تسمو ركل نلا تو زك صبا بها ل نر نجل

 لن اكل وبك هس تسول الدتسا تمالك ورم يوزن كيشامر ىواضب مالمو
 رهو ىلا او لوبقم ىكل وقاكن اوت تسلب تع اور ل وق اكن ا ني تسلوبقم تياور
 نس تسابكت اس رعت سا كس ماما ارب مررت كيلا رشاد ىواضبهاطلع حس

 بيشا د ع" يجو نعاهيمالظ ايلجأ تع ًلاحاملظأ امه
 ناو مام ابا ى انأف ني ةسارفك داضمهالع . تس سلي راش هاف قط الم ماهوب 1 ركام

 الأ امسوريام ةلاله ,د) ىقب.ام لمح نأ دعس الف :سبرعلا ءالبع نم ىنتكل نيثدحملا نمناك

 .ايهقتوو مز /نوكيزفلاظا و عارط نوم حب او لكنا :بسي للا ىل يرهز جلا كي ذام ةريّئبو

 ده غةس٠لل يقف نيث لحملا ف فلتخاو كلام ١ م.ىضافلا نيانع ىف ىجبافخلا باهثبلا لاق
 محهنم ىب نوب نم دهشتسي لبقو ظافل الا نود قاعملا فىب لهشتسي ليق د قلطم عشب

 (ضرتعا ٌةيوربام ةلزام لل ىقيام لعجا ىلال لاق دن حان ح نمو ىىنخعنلا ةءانخاو اقلطم

 ”ةيغللا عاضوالا ةقرعم ىلع خبم لوفلإرم (تعاو قوثولاو طبضلا ىلع بم نيل ل لوب ناي ديلع
 : يالا ناقنا ىزلننسل التي هلا تاقنا نا نيبلا نم هاهنيناوقب ةطامجلاو



 ناثلاوجلا ٠ م كم

 نزيفنلا فحل لافو ىنعملاب ثيادحلا لقنكىف ةصاخ يم >لوقلا ن:فيكللاذ

 بجيوباكومهو ىبش ا ىوأرلا لعب وه لب ني دسب سيل ىنعملاب ثي سك لقن ةلزمرمناب لوقلا
 كوتسا ناذاهاضتتقم فلاخينالمنا هاظلاف مر. قوثوملا تيببيرعلا ءارع نم ناكن ااثأ خامسا
 ( لالرتسالا مزل بابل انه متافول منا نم لبق امو رك ذم ميلع دريم ليل د لحي مو هب
 اوطخلقو 3 م امنالكو سوف :كغاو ىبارضاو ىربر اكن بث لحملا ءارلعر الك ف ع دام لك

 و انه .ىترثا نئواو للا تالت جرش ىف لىطس موه اك ةريثكء ايشا ف ىرحبلاو مانقاباد ىننملا

 2 ظ رب باول هلل
 ناو رب شرور اوكار تسرولدن لك ايب كل الج سرب شن اسير - عناق
 ١ك ثم ليا رمت ىلا . تبصر جرربرب - سدو لورانس 5 سك

 ظ لوحي . لتس ل اهو هوب نس سوك كن ايتو ور تداص حلبحم أ اظن رانتس

 | رقع - لب هل هكر باث »د لي ئرود ىٌررروا بيرق ٠ لي ابا موس نيرو

 ظ ظ ل نلبي اوك سا ب ثورعشو رومشم
 كيو انةرإب ىو رايك يار بروح م السسلاو قالصلا بلع يدل يس لير انا ضب
 || كل هلا طسجوجتلا سنع تكل اق هنع هدا ىطرمسابعلا نع انكم ١ ب نويعلا ناسا ىفو - عت
 نمالا نه كلمس ينااما لاق ايرنلا تلك ىرتام لاق من تلد ؟ ُّىش نم ءارسلا ىف ىرتلهرظنا لأقتن
 || اسجوعست ليقو من | ةسبس ليقف ةيشولا ايزثلا موجل الع ىف سانلا فلتخا دقو كببص نم اهارعب
 مثنوصبلا ني دح نوكينمل ىفاثلا يصبلا دي دصريغولو س انلا بل اغل قرماوه نوكي لوالا ناب امعنيب
 لدن [هنيب نعمجوامليرشعانلا لبقو اهنيرتح حا ىري ناكل يقف لع لدا صول ُىرمملا نعل امأد
 فئرمراغلخلا نوكثنا اذه ىغنقي نثنحو رظنلا نعم) ذا أمىلعىاشلا نظنلا نحب ملاذا ام ىلع ل والا

 هس عبسر ا ”ةنسايرنلا بكركل يق . 5| شع ثنا سابعلا
 دجاول نامزلا بيس ىلعىفاو كسا اح ايزل نإ ىيلخ
 2 صاووهوهئبحان م رفا و 2 ةعبس ىهواهلمئاهيفّتبت

 ظ نال ش ثيسرع فايا . تجسد ووموو اكابر كل تير اما لوواله كولر ثردع
 0 1 6 ارث نوط هس كك ىرشنوو تدنن نقابات طيتولإ وك ير وطب مال ع

 أ اهذ يلع ندا ل صدل وفا هنم تفر ؤح ىلإ لضن ىلاريشت تصب شيد د احا ترسو دفن
 من <01



 ناثلاولا مدو

 ناييالا ناكول لاق جلع مرد | جونلا نا >وعسم نبا نعناربطلاو ذ قربره ىلا نعناخيشلا
 نعيؤاريطلاو ىزاريثسلاو قبره ىلا نع مهعذوبا ها كسو سر أفءانبإ نم لأج سالو اندل أيرثلا سنع
 هلواتتلايزنلا لنعأقلعم معلا تامول لات اتكيع هند وصونلا نا ظفلي ةةدابعنب سس نب سيف

 ىو سر ف ءانبإ نم لاجرس هلال بيرعلا كل ننال سيت نع ىلاربطلا ظفلو سرس ف ءاثبإ نمل اج س
 ملون تحس رماة ءانبإ نمل جس مب بهزرل ايزثلا نع ناني لا ناكول ةربره ىلا نعسم ياي
 هلوانتل ايرثل اباظلعم نب ىلا ناكول ريب ىسفن ىلا و ام ىفرع ئربره ىلا نحن يخيشلا قياس فد
 هالو شكلا 9000000 ىلا لج ناكل قو أنه س سأذ نمل جرس

 8 ساشا قف ميلع تعي حيل صا ناذعتلا ناهس ىزلا شب نحلل انه طويسلا ظفاحلا لاق
 - (طاعن لدا كيحر رفينح فال

 لاق  ئعصلاو ايرثلا لثم لعلاكىلاعت كلر اصمت لصإلا ف فصو ه.دا ّنا ئواضيبلا لاق
 و ضيا ةأرمال بع لفنو.«بثاوككنكل عجن سا لعج ناورن ثمر ىورتريغصت ايوا تباهشلا
 ءيلع كِل انلاو ةفعأصلل مقونللو تبوصلا نيدشلا نيعلإ سكبو توصلاة رس نيعلا تغب عصا

 هنيارخ ستكلا قضي نت نا ةوهىت نلا سيل اذه سيب وخ) بالكتب سر. اذ ليغن نب للبر وخ بقلو
 اتبوص عمس اذا ناكف قب ضي ىسأرساوب اصا امي نال هب بقل لب اكن عص لا قرو ىنبع نكسنو (اهنع
 "|| نأفصوأ هو نقع اص مرلع هردا لسا أهتعلف كلذ لا تاْفكُتاماعط لدا ينالوا قعص

 وانه زنا ٌنيقيفحن قعصلا قو ةىرب لقت ايثلاو هلدا ق ةبلغلاو ةسلفلا العاص لضالا ف
 1 متامليعو عاهل

0-7 



 ناشلارلا 0. 8
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 لن
 ؟لوبتم ل كرا عرط جين يبا كس هلطو اه لو انئارارسادو ليتل اوفا ب ىو اضيفت

 ءاراعلا حرم ل وبقم ليس اس وو حرط ىما سس لئتاو سس باصن تى اظن ردروا تس بيوبجح
 | ير طا شان لام كبس انكسر نخب رب سرادم لكحل هو عر لدا - تسائير ميبلطلاو
 تك تاقيلعتو ىشاعو شفى دانيت تثري لس كرو زنك ربلطو ءال
 ْ ل اتكامإ زان اكتسيوبقم لسع

 يفت. ل ةجايان كو راصتالا لئاكو تاو تاقنيعتو حوش لى واضتريضن بلاير
 لاهي لصف جس بات لتتم يريم يلين ماتين يو ل كز
 يظر ان اختو تارواعم ىف يارس بلظو ءادلط- بس بانك ديم تسب وو ساي كت دج د تل
 5 : ب اراض اكيوابضوريضت ني 8 ل كساب

 عفان روا ديفم تليه ب - شل وتم ئوبوف ىفطسربدلا ستر نيدلا يرش ١١
 . لب تورعم تس مان كسمراز وتس .امت عاصروارب ازا رب تنصماكس ا تسر

 و شريم  ةرلشس قوثم لور اكرررورششم ٌبرطخ عقل ضشناوإ شام

 اهلوا بسرد ب لا رطم ىرصم سردي لاكي داضب لعرب ان: يسم ييشس اع
 ,. 0 م ةضم تانئبسإلا لزتاىنلا شل

 كاي مككشل قو مكشلسىوتم ىلا رعتعسو نير حنربملا سم“ خش عرش ا
 زل ضوخلل انقذو ىلا هدد لا اهل وا - تس لارج

 لادا تس لل ورطوو ري ىلا وشما ناضمر نب ننردلا لامر يريحب ل ساو حرش ( م
 - -رامالعلا هلعلا هنا دج عيريقفلا

 لينا .ىرغصو قربك, سب قريش ود لا ىواضيبف بأ رشامررشا ةنبص عر عرش (ه)

 - ابكي ب اخأ يانا كى راضين
 - سحرش عام يفي شلل ىلوتم 2 قاررق ناحسا نيدلا لامج جت عرش

 هل < ١



 ناثلاوجلا مم

 ] 1 يئس روم لسا ملاع حرش ( كل
 و لوقتعم عراو ر الس قوم - ران شارون رشا ناطق ام ميسم امو رش مد

 0 هرراسمة لللط وثم ميلعلا طشصم ىرامورشلا بحر هازع كل لوقشم
 ىفوتوليلابرواعلا ببن ب تراب ىرارم نب كركر كراج يروم عرشو مميشم ام 0

 ظ ' . : ترش اهربفمرر الشم

 رز .تالفشمف وتم قا دابارعا جنب نيدلارف قايالوم ميطاعو حرش 0
 : - ككرس د ريرث و رصكيمو , نح
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 2432 ل بو كش ىف وتم” نبدا ميعبو تسي اعو حرر اس
 ايس ىروبال طي الم ص شس (مسر

 -_ رديف وتم نارك ىرابارهحا رم شع بام ( ساس )

 الوتس تر سارمتر ىوللو ثيرجر سب ارعس نإ, يرلا سرس نك 0 ميم

 او . تلا وكف باش اصلا شم نع شبت
 . تءاعللا

 هلو نل هلو هج نكرر تح سيكسي وسي الع يسار تسائل سور
 ل تاذرايربكو ءارعلا هلوتىذلا |[

 . مشل وتس يبيلك ا نيدلا ى 2 تاقيرعت سد ]

 فرم يشد ل وتم رووا ريم حساقنلا ندم دل كس ايلف سمر
 - تسرب ناس

 تبلل كروس لص د ماما وعلا عنبر يح نوه تاقيلعت سمر

 هى

 لا هي بلل ىفوتم ل اوط نودلالص نبا بروم ردها ضان يشس ام سو
 تس ككل كلذ

 - هلل وتم قالا راد لوم يجشساع (مم»)
 : تسريايث دج ا بحب لضاىن مش اع( مما )

 ماعلا تبروسرب .ىنجيراغبلا اشو اوه سار لش اف تاقتيلعت (مامر
 بسلا

 .س تاكزعاعنا تروس .مدنلل ىلوتم يون بى وم نرش أم يشم اع 56

 نيملاعلا هيض لن اننا في نسا املا .ريزاغلاو مهمتك ” قر از اجي مقر طا بي

 . ل نيلها ىلع
 3 < نداع ب ٠ جرش وتمر يدل كك نبل رلا الع خاين ممم

 ليزا اونا اشك ليرعتلا ابصم سما
 فدمارعا تيروسر أي .عيلشناىف وتم يعراصنار طا ل نيدحجاجشييشام د

 ب كس
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 ناش مم
 . شك لوم سو ربا نرحل وه يشم اع ملا
 ىواضب بأ . هدطشل فوتون ىوفسا ننعم يرلدبك بدلا لاب رش م

 ةذم ردا لوطم #إيا نس كر بيشو د ل

 ثري ندا قو 3 نا يكيدلاس انما نب ننس ررلاررب رش ( ممم ]

 - بح عرش كى دا ريضت لع
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 . عشا لوتس لاش لان رعلاددجن ريعان نا رع بجشسمام 5
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 - كسيريراس
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 ل لغبإب صلح يزاريش ف باوك لحد رب ةبيشس اع (ه9)
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 اين دج ف 14-5 نايل بعاص در دج مااا شواز غو يشم ( كمر ظ

 - هس
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 قلاتلاوزجبا | ره

 _ مدنى فو تم د وللاسف ع( وه يبشس اع ()

 . مهلا وتم 2ىلار عنب ىلع ترش اء سلا يشم اع 0و
 . ملال وتم روم شم لبد ”ى تود ارلاوبج نر يرلارول يبشس اع (4
 ىف كالفالا عررشت فنصم يشم ارملا لماعلا نيج نيدلاوئارب,ةييشس اع ( 0م

 . : ٠ . ةزيدمل ١

 انفو وتدوم ور اولا سير نط” ليا هسا نئدلا مماصح ون يسم اع (49)
 ش 5 - تسحرش نامرواريفم تسبب

 .  عائل ىف وتم تكور نيردلا ماصح عرج ا ناردلا لاجردص ييشسم اء 4.
 . تشن فو تم ترص ثعسوب نب يب نكرر رولا م ضع ةريشسسس ام

 . لال وتم نشب لبو تسون ريحم بيش اع كا
 | كل وتم اًسابوومت عراب ماما يور رجح قلوه بيش اع ( <
 2 اري ىم بس ىواضب ثيسداما زك اناا وانمى ورلاس تجي هم

 لل باتكلا لها مان خ نم لعج ن١ لج اهندا هدا -ىواضسلا ثييسداعا رحت ىوامسلا
 . . ركن ىفوتم ٌئدقلا تيدرش ىلا نري ارض نيرا لاك نيت ( ه١
 ىرراف ثاّس يطال ماناب ثتيورعم ا رجل اءبع بح ناد ىو ان يسف اهلل

 رص هك 9س وتم
 مشكلا وتم + نال زير ىتنتاذيواطقن رك انمي ثيرحت اقيلعأ (« <

 - تسل ن وعجرب المهت
 ملكش وتم فاش رصد نب يياربا هييشس اع (« م
 - كلنشلا وتم قفل لضم شارب بوو مريشس اع (4 4
 تالا بداص شن ادب برسم ا نبدا باش ممشم او (مه»)ل

 _ ديلنهل قوتم ىف ريكو تصوم 6 حوف رسما يشم اع ( مار
 فيعضل ارسلا انه لاعت دّندا جر ىواضيبلا ةمالعلل ليزغتلإماونا ىرم اش نمو ( ماا

 ساي تمرقم تييعسو ليهسلإساهزابءتيمسوا لل + نيسخىحخ ىف تم اله هل ىرشو
 ْ قرت انهو ليمكلا

 دحسلا بص نذل ىف «نرأ .ىص صعريش ىلوملا ىقن ا|لهازلا ءلدأب ثساعلا نإ ىدوماناف
 هن



 ناشلاورلا م

 ىف ناخ ليعامسا قرب ديرب سمو ةرلب تاذاضم نم نيل جب نيب يبرق و ليخ شكى لزوم

 نم اهملاوح ناس نمو ١ ىنزغةرلب ناك نم ىلعالا انج ناكن اتسكابلا نم درس لقا
 لأب جن *لبج رؤس ىفةربقو لاح جل لجحا خيشلا لّرسلا لاهان نج ماد ناتسنادتاة يك

 ءأ ماجا نم ناكىللا تلل نكو ىلا هت هدأ ءايلوإ س بكن م ناكو البلا كلن: نموه شم از يزرع
 ١  ناينطابلا ةقعمللاو فشكل |لها نمو نيؤراعلا ننسهازلا

 أطو 8دحب ناك قف حمو ةرخاك(لوماو مت افصو هلا قرع ىف تارختساإلا ادى تاكو

 وىتمق مو ىقلغتسا لاوحاو ةيبجعلا :> هع صف ةكلي يبرقلا لها لازج> و اًروهشم

 . ليخ دشكمتيرق ىف ءاملعلا ضعب ىلع: يخي ىلا بتكلا ضعب ىبا لق ةيبلقلا «تريصب
 [راغص توم لذع تنكوةرعللو نطبلا لف ءارلإ ضاتدبا ضرم لب وط ضرع ىف ىلإ تام

 - سغصا لب تاونس سمجتربإ
 اضرسخ طولا نآلا قوالب كريو لخاد نمارإمم تعمم ىرلاوربقل ىسايزالنعو

 نخأينسح توصو يصف ناسلبة يجن او ةوالت ةيجنم ى »ىلا كلللا دوس والت

 م قربرعشقو فوج رعشأ ١تكودؤا اد لاريمازم نمراامزع ناك اهبذ جنم بولقلا عماجم

 عوالت .عامس نم تونلل لانو ةرا قلاب تست ””ًاساذ فخلال ل لوقتو ىنعجشت قا تءاكو

 مسا وناكسانلا لعب تا يمال بكف و - تاماركلا باع نمانهو ةربق لخادنمنفلا
 تف 1 ىنت يبس بالا توم لعب مث.فبرشلا نإرقلا ةوالتهلدأب تر علا ىفاذدلا تبائريق نم
 فصلا ضن قالا ونس ناد قاقلاو نتّشاصلا ارشكش ةركازلا

 ةزهب ىلاغتشا عمو - نبنرقلا الع ضعب ىلع ةيسرافلا بنك يجو ىقفلا بتكل ثاوا تررقو
 لفت ا ةجرساخو تيبلا لخارب قلعنت وما ىف اه لع ساو ىف ! هرخا نيل ىغطلا نمز س مرلا
 ىلع نتمز الا نطعب ىف ءالا ناكو رعب نم املأ نايتإ تم لضوء تيبلا ٌباود ضعبل فلعلا عج

 معلا ليصخل هدا ىجر لجا ةفيلال ىتخا جوز ىرهجج ةراشاب تجر مث - لايما تشالث لعب
 لقاوا ةنسارشعى لحاوخ ى خت ناكا دج ١ بلطل ىوورخل وا اذ هو ليخئسع اللبملا

 ' 7 نابي جر سي ةغيال نيش لعرب لع رهشا نيس لاس لي تيما ترص

 لدا جر جم جغملا

 تظفحي قفتاوج هلق نوحي ةيررم ىرتوسل ل (ويتزإ سشستل ]
 لغو طنما نتكلماواو ةيفاكلا ىلا ىحنلا بيكو ةيريككلا لوصفلا ىلا تىصلا بتكعيجب كانه
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 5 ثلاونجلا 100

 ىنغلا ٍؤيِشلا عم ٌثبهذ م و : ”ةومح الوم ماعلا ىف ريهشلا ميلا ريجكلا قفلل ىلعو هش نأ با داكوم

 صو ى ادب رش ءيلع تأرقو نيكنس حن كآذه عمت بقبف لي دبع ةيرق ىلا هوك ملا

 ميمو كمل ةيارهل ىزبيللا جشو ىّسأشلا لوصأ تناياؤلاو ولعل همز تاجا واحلا ]
 - ليوجتملاو ير إرفلا برك ض عنو نيب ءاقولا

 عيب كانه ترو نيدنسوغ ينقل ماعلا ادي ةشكمو كتارا أىلا تيفاس م

 ىقفلا لوصاو ثاريللاو س ليله او ةفسلفلا بتكرعيجو كر ابم ىضاقلا ال( طلملا بتك
  يبرعلا بولا بتكع يجو لوطملا تأ رو ويخوت و جيولتلا "ل

 للبس ىلا ناضم سرهش تازاجا تيونسلا تازاجتلا ىف كنخ و وكن م ترفاسو
 هليل الغانم نونفلا عمأجريككلارسغملا ىلعرم آب فيرشلا نارقلا ةجوت ترق ىنيلوأم

 - ىلا هلدامج نا

 0 ا ماي تداعب
 ارق ةوررقلا 2 لوضالاو نطللاوريسغفملا»و ثي لحلو ىففل | نم مولعلا عيب نم تجرؤ

 هيلا
 ىلا ناتسجوب ميقا نمش ىشوك ةرلب ىف مولعلا علطم ةسر سفن . تدع مث .

 ةعماجلا م ناتلم ةرلبب نلعلا اتى مثهلاويرون ةرلب ف ةيمالسا ةسر دمى مثآرم

 هند لهلاو سن سّتللاب ملوغشم اهبذ نال(ىلإ انآو ئدشكلم اكثكام قدس ننم وهال ةرلبب ةيفنالا

  نيطاعلا برم

 دوماب قيلت يانبإملا |١باب ىف لعن احسسو لأ هت هّذد نا مث
 هدا ينادي د اذهل وفا رصعلا انه ءارعنيب نم نغينم نم ظع نثمو لافي رش نّيلع

 الب نسبو تفرع تاو هطلت ل3[ نمرشنب فكم او حية قل ليو كش ميركلا

 0 .«لاعبا نم ةرسذ رس د نعل تسب اهيفو ةريصماهبذ ىليالا كال( تارفعوربفلا
 رخفيةرخ ةفيجو . ٌمفطت ملا نملابام

 ولا لييصحتلا نعماجو اسلم ىف تنكس ام ىلا لعب ىلاغتو كاب ندا رم
 لحا كل 3 ىف ىنقيسامو تام ابتخالاو تاناحتمالا حاتن ىف مقىفو ةبلطلا قجسا انا

 سب ا قح هاك موادلا نكس ىلا ىلاحناكأث كهوآق بلاط عنمولاو اسما,

 ىف ىفوقوفي ىييفحن ن احتمالا سر للا بكن وظفجيو ةياغىلا نو لهتجيب ءاقف ىلا نم ةبلطلا

 ضد



 ناثلارزفلا 44

 ةبلطلاو خويشلا نا حو - نجلا هدو اذه ىم|ركبدحا يام نكل ةيناغم !ةقباسم ةقباسلا بلح
 بتك ىف امي قطاحاو قتعلاطم ةكِسو قظفاح 5ققو ىلا كذ ةرش نم نوبجعتي و نوريخمب ناك

 - اماصنخحا متكلااهعى وطا ةقرثثكب بالا انه نم صصق انهو - لعنلا نم ندروبلا ئ

 قولا قفتاكشلا لئاسلا لَا تنكم رثكىلا لعيب ىلاعنو كرات ملدا نمامه» |
 لو ليصحتتلاو بلطلا مز ف تهيائشالا ءبغمرني الح بنكلا قبعصلا تلابعلاوا |
 وااهوبعصتسا ةلأسأب ىننور بتي اون اف ماظعلا ىف ندأسا لبس ابكلا نوسر لما اهل ح نعزي
 اوبضقنث فلا ٍبتكلا ف تإسابعلا |نم نبعصضاوب سلا ىفىئنونحت وهذ حنغاوزخي
 مالكلا لاش اهيوفتن ارب فتر فاو ةهزرباهلحا تنكت ك5 مراح ثرعا الاناو طل بالم
 - يضخ اكو نأحبسو ىلا عتهّذلا نم م اهلاو ناسحاب ثلا ذ لكو اشحن نومي مارما 558

 ”قلع ار 6دفلا ءارذعلا نمرح اور غانهو نييلعتملا ىف ءارإعلا نملحا 5 | املق بيب غرم انهو

 عش  اهركذ كنا ١بايلا الك

 يا تا ل ةيفاب ىل ةيوكنملا ةاصخلا ثركئلاعنو كرات كتدلزم اجو
 ةبلطلل سورعرلا ءانثا ف ىلاعن هندا مقيفوتبكذ اذ . ةثملاو لهلل لد و مزاح ىلاعت لدا زبن تب
 تم اقلغملاو نّييلعلا تالرضعملا لح ىف ىسفن ندع نم ؟رإرسا و ٍتاهيجوت تاغيذصتلا ىفو
 وةٌييرعلا بوإلا دعو ةفسلفلاو قطنلإو لوصالاو ىقفلاو ثبب سل ميسفنل اكس نون نم
 قاعت قلاعلا اه تاقلغم نم لحاوريغ ىف توف تاردرقنو قف يحب تاه جون ىلف .كلذريغ
 ىنرل دوى افّتصمو .ريزلا اهبع تلخ لق نذإلا لمت نذُلا لخلثو ناهذالا رغاصتو بولقلا
 هدا ححتفو ميلعلا مخفو ل ماقلا ةيخب ىغىبتكلا مجري ذ كش نمد كا د ىلع ل سالهاش
 - كل ذريغو

 ًاهنع تلخةريزكة بوجا واخ انين تر كرداشفب قو مشا |لعمب كلاهتدطارم انتم
 لح لع كلذو ىإبق نم نأ : "لهن وتذأم ةوجبوو تاهيجوت نم نحاؤرغط ابنتس اوربزلا ||

 . « ىجو ةةرشعيوحل لخاو لاوس لح ىف ىكذا مب س ىلا تحدت ىف نبع قاكمشم حف دو ممم ىلع لاوس
 تعلاطن| ٌترطسأم كلابننىتكو تنام قلع ىلازلكاو نيش عوحخ وا تاهبجوتلاو ةةبوجتلا نم
 . تفند تف نا كلص اهبرفتو ٌتَقّقحو

 يللا جلاد ةيئنسلا مولحلاو ةنونكلل اقل ةموتكلا 0 ظ
 دوتعلاطملا طسب وعلا قعس رس نم "اااه سانكتماالا ىلع لقبا ٠ ”ةمظع ىلاعت هدا نم

 هن 1



 ناثلاوجلا م

 ىلا مجراف كلذ ٌفالصم َتُيشزاو مهد ملا ليطفبا ما عاج و قلاب هللا قو

 مالا لاوننالا لح اًميجوناو (باوج نيعسنو انُسآم حن معلا رف ىلاتك يل شيئا م يشع
  بابلا انه نم ةرثثكر يلع اقدر سا عم - ميهاربا ىلع ٌتيِلص انك ث يي دح ديبشت ىف

 :لسلركذ ءام دقلا ءاملعلا نم الحا نا انعممام ميلعلا تف ضي دعب ءاراعلا ضعب لات تح
 نيام سحلا نا سس ابك ض عب لاقو اهغصن اكو لب تااهيجونلاو ةيوججلا نع نم نقلا اذه ئيلع
 صعلا ءاررع ةماءاهيلع لفي الت اقيقحتلا نه لاثم نإ مهلعلا تف ةعلاطم دنع نيفيىشلا
 ف كلذ نموا ”دس ناس لش ءاماعلا ناش انه نايانتاو

 اخ ”ئامبسو نيس ىلع فيذيام ىلا ةل الحا صن اصخ دوجو دا قف يف ثيمنأ و
 لوقا ٍةرثكلا ضئاضنللا» نه جنم بجعتبوهوالا ب اّشلا انه قع لضفلا نم لح علطبالف
 . زفر اني ل نه

 تّينسلا ةاصنلل نه ىفاز اتم ىلاعت هدا حرس ميقلا نبا ةمالعلا خينلا فلسلا) تيبأسو
 وأ لحاو لاوس ل ةرثككجيوو نب وجا ىكذ نم كلسللا اذه ىبتكن م حار يغ ىف كاس ثييح
 و وسكمإ اذ ةعاضبلا ليبق ٌثنكنا و ةليبس ُكلاسو جنم ٌةسم اناذ دحاو بلطم حاضيا
 ِ عيلضلاو أش كب نا علاظلل ىلاو سورصم نص

 جت نم ٌثِيفالَمبجكْمٌوم . 5 عاذ بجتلا باكر فليس
 حيف تي نيانلا ىفاملاٍت را يف... اىقبَسام يع, نومه ٌثقعنإن
 جرح رمعلا فرج ولعامف عطف طرحلا قفبٌث للظ ناو

 قالتاذ ا سبعب بيرققلا نا اكنيفوتلاو مزعلا ىقنلا اذا بيب ظليعبلا نا نحن نا حا حلو نحو
 . نونوعملا و طبرغملا

 فيل اتلاؤلط ىلهدد ا لّسو تش نونذ ىف ةريثكب تكل ىفينصن لع مب ىلأعت كلام انو
 ةفلتخم نونذ ىف بتكتئ اموحن تفنصف هلضفو ىقيف ىتبب؟كل ذ بابساو فيئصتلاو

 ايارل الك ةشيلدللو ةميدقلا موجتلاو ةثيهلاو ةفسلفلاو قطنملاو ثيد لحلا .ٌييسفتلا نم
 اكل وق او ثلا يد يالا عد يضنالبلاو ةيب علا مولا ئاسو ىحللا د ترصلا و داعبالا نو
 معيطتسا اناوالا مولعلاو نونفلا تاهم نم ةّيهم لاسم نمامءاماعلا نمءامرفلا ضعن لاق
 منأسحا ىلشدرد للا و ماعنملا ثازملا نيفوتب ةةلاس سا ارمسكاب انكاهمذ لو ١ نا تك لات ىلضفب
 - امه يضو

 مذ <



 ناثلاوبا 64
 .ءأهل ضعت فين صتلا ىنيبوشت لعج ك1 كفينضتلا باب لع باعت هثياوعنا انفو

 نّدلاو ريل هردو ةرّقوتم تالا بكى لع تالاوحو ةرثكئ ولع تعجبام لع ضيم لندَوَسُم
 - ضاإكو

 ٌناكماوكلا ءامجعلا نينايدّىع اهب ظ00 جوحولا ةمدأن ةاصخ لهو

 وفن يسحن ظاح ع نمو بيت قياعرغ نمل داسلا عجب كو نودوسي غبن حروغنصلا

 و ىحلل نم زبن غاباواُكو اوبتكمربيفش نوُضْيَبِِفاهفرظنلا ني نكبو نوعي مم كلذ

 درس اونلا نم صولا انه نون واهب فصين ملف ضم ةدوسلا نوكواهيف تاشالا

 : تلا ءاننا ىف سود

 ىنلعج.تا ىلع اراك ريسءردا لهحا فاو لدا در ىونكللا نط سبع خييشلا لاذ انلو

 هأنضترملاك/[ةطّتم قال يل قا ةًَّرسم لعجو نفغصلا ذهب اًقصتم ىرصعر الع نيبامذ
 رآرشل ائيررلا بطق تمالعلا لاوحا دم سنع احنا تاّقبط ىف هردا ةججرم ىطويسلا لالجل لاق
 ع١ ةضّسمىت ةوسم نا كسلا ةياهنو ةيهاشلا ةفحتللاو نونافلاو قرشنالا كح جماش

 /سفملا نم ةيِلقعلاو ةيلقنلا اهلك مولعلا فوخبتلا ئلعمب لات ددا نم امم و
 وِسرعلا مغللاو قافتشتلاو كرصلا وتلا ناينإلاو ىفاعلاول وضلاو ة0كلاو ىقفلاو

 وملاعلاوءانسلا معو تارطالاو تابعبطلاو قطنمللاو تال نب قاعنبامو ةيبرعلا مولع اس

 فيناصت ىلو .ةسكينووكلا ةشيدملا ة:كرهلاو ةينان بلا ةمهدقلا ةثدهلا لعو :سدنهلا
  اهينكى عقيلا هنو مولعلا نه ىف

 هاضف سصعلا[ لاه حيال قلا نونغلا نمرحا وريغ ةريمل ت فعملاو طبضلاب فرعا لب

 ىياشم ةبرم ىف مضنينلا صصحلا ءاعرباكا و سآبكلا ضياشنمو .اهبذ ىعرتلاو زجل نع
 أمد سو ةيهملا ةغلتخلا لئاسلا ضعب نيفحت ىفاركح ىفولعجأ,ءسو كلانب ىلنوذرتعي
 اوبلطومثخا نعنامزلا ءارغ اهقيفحن نعرخ لل ضعمة شهم ثحابم نيقحن ها اوضوَت

 ةيفاشلا ةل لاب اهن لكلا تيصقتساو ةعنفلا ةأ 2لأباهتققح اهقيقحن ءاوطسب ىثم
 وكن سلخ ام ئفوباولعو تركذأم ب كازا لل ههيزطا جل ةيِف كلا آ
 منماددا كلدو يح

 تفغسلفلاو قطنلا نم يلقعلا ماعلا مّيسامولعلا له ىل لآ عتددا الكس ةل#ايو
 و اهماككاو اهب اوباو اهل ىصخ ىف ثحباذ . ىلطملا دهتجملا مأقم اهبذ ىل ب َهَف ٌثيحاهعيانأب



 نائلاورجلا م

 ىنأكلوقعملا لوصا بسح ةّيلعلا َقناقلا دارباو ةينسلا نافنحناركذبو ماردالاو ضقنلاباهبابسا
 | كةرهتمطي مار ساوامولع طبتساو ىلبق د حا اهيف صفي ل ثحارم ىف صوغاو هس ممو أ'ه سبت

 أما ستسملا مواعلاو نّيفخلا تاونلا نم ءاماعلاو ةبلطلا تاقلح نيب س ّرلا قىدلباو

 بيكو عيب ىدرسد لاحا نكهو  يماكحتسا فو حاولا نفلا أه ف ىضم ىرتنا عماسلا ٌنظي
 عمبي أم ةرثكل كل ذو نونغلا عي ىف ىلس مد لكعماس بسجي ازكهو:يلقنلاو ةيلقعلا نونفلا
 عنا لب نم ىعمس غقي ام كلو. عيوفلاو لوضالل ىعبضو لوصالا ئفو ىلعماربإلاو ضقنلا نم
 ورمعنلاب اني رخل حلعمب هندا ّنم امأزبب تركذ ضو رجلا هدو .عئاربلا فئاطلو فئاطللا

 جنم ّنا ىلا مهل يان او نونفلا كلام ىلا ما ًةيادهو مولعلا عمجىءارلعلاو ةبلطلل اًيغرت
 ع ليقأم منلو سو و بالا ّق 5 نمو نحو

 1 لمكا«معنو ّلجا هل ضفو ما ىلعو ملعا هساوأنه
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 ناثلاولا نا

 لهو . حس ابايلاعا لباب اكراطخ رنج هسدد دعم تاو نيو اني انف

 ملاعلا سيل لآق نم سحا فلو نق دم ققحمر بكملاع مناف ىتن امو ىواضيبلا ماقم نع طخ ءاطنجلا
 . لفتود نحو هو اطخآ نعت نمر يِكلا لب طخ ىلا سيبك

 8 |بطداقيتسالا باسكن ب عرش امان رقوتسا ىذلا لثمكجهلشم ل يوان 0

 7 رش ر وا < هيك ب لني نسا تاب سا جنس ىف ل وقر ياكسأ .هليصخ ىف ىعسلاو

 ظ -<سلوأ أبالغ لزق

 لوزن كن يقي تنلرما ب تالغ كسا !لوتاعيطتساطو تفل هل ساكو
 باس اكلاعفالا ىضعمب لاعفتسالا نا ش شفخالا مامالا لاق ٠ هس لقوا ىنعبب لقوتسأب لامي
 ْ - تاوّتساو باحاكى نعم َنَّقونس ]و نو لي لوبا مأمالا كحد تاك ىفعمب

 أهو 5 و جت دوزم مكس ناو وقولا بلط خو اتيتسسم الهلل. س اًاش ١

 نب هثدا بهذ راسه سا تيرورف كت ركل لو اهو لقواف |مان اوبلط ىا <

 رانقتسسران لطي تسلزكتسلالو.يرانروتد روف بر كك ليوم تسيد نم

 : كرين ات ورح اهو لو ا ب لابيبرل احلل كبس نيمرمنال

 5 ءاضا اكرم بمس مراضإ لبث ايرث ريل ضاعف اف سس ثَءاضأ ملف زين

 ايوب وقد رادضا بدم ايئار أ | يورو باطلا ب جيربداقيا عرفت ٌقداصا روا فل

 لوقريفبوب سم اشار لامس ءاضبب ل يضف ب سل ارم - انكسر سييووقو بانو
 | تك نا ماالديزورغب بج هس ثوزوا مع سبب ماكل ا "روابي بيم عئرشم تورم
 .س لوا ثم الفانركث وزملابلوق

 يدخر باتمادرمت دن لدانيء تبي هل وحاب تاكل 602

 مروا لس جنا وكران ب جيفف ع اءناكتسداضا كسي لالا تأ ثنا . ليبي
 .ككتراضا اضا بس ف لوجروا تسودزم اهب بسام ظلا لكبر وصنمر وا جسر لوصوم



 ناثلاوجلا مم

 تردايز اًصوصخ هس ناتوااثكن أقز اجاروا لرعب اللريعب تي اهل احا 2200

 ترتبي لامحا اكأم
 28 برعوتور تراب يوم أى عي لوصوم امك يريعب كساس لوا ٍلاَهحا

 | رتاج ص نيرا ىف يرظتروا كوب لاد رب ندع عر اه هوت - تيسرفرعماسر كوبل جس مزال

 يا طوف ريق . جس دج. ف تلج سيري لجسم ٌثسلحب كيس للا جس
 - نياعملا ناكملا نحمر علا لوضوملا ىف ةزثاككو لاوعتتسما تذل موب سناب سرص#
 ثّيظملا عمئرظلا داخاو ناكل نامل موزلوهو < ىل اهضاروا تا لل احا س اري

 ِ لاعوهو

 رو قس نو كراس اكسا تظل ور وا جس لوصوم يفر ظ ا 8-51 ماقم ل صفت

 ب حرص كس نيم رام كح اهروا كك م تبث ردا نسر ادام ىككتلورد :

 لايام زال سل  ةنكمتالا ف تتدث ىلا ةنكمضلا سانلا تءاضااملؤرب دقتلاو - ٌيواضيبلا
 < عروا نواه كما ىو قتال لووامردكم اج مس انروا هك لوب كما هل كركم

 3 وه اكىو اصمانبل 3 بسل احد روا ثوورطلا عم فرظلا داحناومسفنائثلا ييكرظ موزل

 توفي لوق كمسسن سا لاورم ناس ايكو لعالم رك ءاط سس سبات
 نات اور اجحك ردا تس ناكني كراضبن تبة ع تءال احا روا

 ] مكس نانناياث <
 تيرورضريفب لكل ساوت الو ب لطابو ديعب تبءامضوب ورنا الل ام ااسودرفا

 ترابك الم اهمهيل ثروا 0 ا ا ابل قس ن ارق

 | عروم نيبو موب[متسلج (ب اناكصام ٌتسلحب لي برعم الكوك جنس لوقنمو ومس
 1, «هبس لو ا

 طخ وكن اصولا -تايكذغا لوثر تل ايان اصبروا ىرشخحز كين راعم

 اناهب ىرشضناّملا دو سكة سور يروي و ربو سا كىرشخز رب كشن لوارلم
 | .ةعمتمل موبام ٌتمقالو ًئسحا سلخ ام ثسلج برعلار جال ك نم ظفضي“ مد ١ عيه ججولا
 ظ - ثف ىصنب ملا

 اوكووتح اذه ام ةدايذ امسنالملاعتسا لأم باكتر ا ىلا حا به ةعكل قل اممم
 .ةعمجبا هويام تهقاكو اًدسحا سل خام ٌثساج برعلا مالك نماظفحي مدانه عمسش ملاهنا



 نلاثلارنلا_ 5 ١
 « ىفاعملا جرش -ىزلا ىواضسلا معبت فيكو ىرشنهالا كل ذ نخا نبا نمىرعش تيلايو
  اذهم جي

 نر اوتملوثود ري - بس ني للا موب كِل تاو تيا ليي نيرلا موي كلأم وسر

 .سةحيب تاكا قابردا لي ةحّرب باامرب لابي يناسكو مان ماا .لي
 لما ةدإق متجاللانخلا ىهو نو سار سور ةيرد عترترا#إم ترا ىواضم

 فو زنك ن يرجو اقوم تار اولا ترف يرشخرللاًعتنس ىواضيب زل نيد
 لي اقمه تسرق ىرسووررب تسرق تلي يلع ليلا شرا خم بس عبس كارا
 سنا تضر دانيد يربي رسوما ىلع رت / جس سيت سرد الط اكراتح

 حام [مالزين جس صقنيكر ساروا تيران كس فى رود لسان مزال عسااكربإ
 رتاتصس مالمو ةالصلا رعى تروا .لارأخضرعجسس سارق ماه رركمالاع تس ظفاسوو ل
 2 صين( ىسردكتل النير كت 0 اسود ترياق ىلا اصعب لوتس ّش

 ٠١ 2 ك4 قرب
 </لو اركب ادتبا لج لإ رقم توب لب قانا يف اضم نكي

 ولو الاممراجصس سان إيلي قكي كت ةييجون كم كتي ا كىداضب يكل يدان جر
 كلمو كل اماةءلق نيبريجزملا نيدريسافتلا ىف نوُهتصملازتكك لق ةماش ىلإ لآق < نصا
 نيتوارقلا تىسث دعب محب سيل انهو ىلدالا ق ءلرغلا ىجو طغسي داب لح ىلا مضعب خلاب جح

 ١ ْ قرنا امهانعم امم ترلا ثاصناو

 يي راوكنا ح ثيدع ياسا, وفا ب نير تس لي ولاكن قت ئواضب (0
 وا كسرصو كب سبي كو صقل نر بل لسن سم ترب تاروا انكي نحن 0

 . ء لي ةيلالرثلا تنا تيوب ةسركركذ ثيداما فيعضو عروضوم ليزر يس
 شر عوضوم كيا سادت ايضفوس سا تا تيروسي بف ل ثع مار

 بازعلا دلع دّلد| ثعبيل موقلا نا عوفر ناميلا نية في نحن ع جس مب ثييددع و بس 8

 فريف هدا معمسيف نيملاعلا ب سرد لح ا بانكلا ىف منا هببص نم وصعب ًييضقمَتح
 . ٠  مموضومىنا قارعلا ظفامللاق - ننس نيعبرس| بازعلا كل نبيربنع

 سيررصنتياور سس عرش ا مأاولاقاونما نبْلا اوقلاذاو تيا عرطىسا عمد
 | ثيدحى | ثيدحلا اذه نا سدا لاق <س عوضوم لوب لركت ىل نشا سن يقثانملا
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 . يك كى يلع عضولا سا أو به نلا ةلسلاسالبنكلا ةاساس و هوركنم نين انما سيئس قضت

 تب« يار يضتووضوم ثيراماو رانك ك مس اذررد سرك اتا اىررب لف ود نا |
 - انو هدإيل

 مهنبطايشولا ارا داو تا تانؤبوووهداضت عراو لير بلآزب كس اتم نيك ه)

 رنيروا - سون يقفامراغنصن يطا روا سين يف انمر ابو ار مس نيملابينس ينك سفن
 اءنبا - بسير رفركو ضف [ن رشا ن دقفانملا سيب لوزن ناشاكتسايأن ا يسأل يفوطم
 لوقنا لاقي نان نوقفانمر افصل كوم ندقنانملاس بر لئارظن سيب كلون ناش سا ا

 - ىتخيثالٌن عب ميد نكل خيارا كلت يخ ىلع ئندم أنه ىواضيدلا
 لاقام كل خزمف سيووتومل بريتي اواضنا/مسسأر ا نين عضاوم بيم حرطىسا

 الفزسح | مكيامكوكب يل رهةروس ىف ىلأ توق ننعم أعلا ءاهبلا ةكذأم ىلع ىواضيبلا
 ةليونلاّناب ةوه ةروس ىف جصو - كلذ ضيفن كاملا ةروس ىف لأقو لهلا نعقلعم لعفلانا
 دس ىف لل هن هل قرن علقو . كاد ضرقن نونموملا ة روس ىف لاق ونوعف قاغا لف تناك

 جححلا كوس ىف لاذو ةيرمش بحاص نوكي نا مزاي الل وسرلا ناد كوس سن اكو ديره
 تيب أ ا دعب ىلا مجيترالسلا هيلعن امس ناب لهل اة دوس ف حّرصو - كلذ ضبقن
 .اناهكلذضيقنأبس ة روس ىف لاق سرقلا

 تكا جن اقيلروا لفل ارف لق سس ار مادا تذبح وغلا ومعىواضيب جل

 ول ىجب ىججروا لاهور ارسم سضرطلا غم تيوب رى شخ ريلقن اك اكن لل نب
 باي قمتم دا هوك - بوم تال كت شا ل بارود وب ل شيد كت ابى
 ناراش كى تكسي نسا ىطلغ عضو ىلإ _ مخ تك اس افكر مسن او ديد تنل
 د1 .. ده لاو اك

 أوتو ةداز اذا ؟رمأو شيدلل بم نم لي تكل لي نوهجي منا يخط ىف هدو

 ءأ مه نيئوربنك نأ رف ميلع لديو مل ىلم اكرتاللاب ىرعي متأف سهلا فانملا نمال

 مير ! انك راو جل امفالا باب ناي رض زو. ريف نبا تس ارق . هلصاحب
 ظ - لي ةحيرورصل باب نم

 ردا -لانعا مود .تدابث لوا نيو عضوو كيج مل سري لماء اك راضي زك

 ني داهماروا . جس ماللاب ىرعتم موو روا جمسفنب ىدعتم لوا جس لامدا ىنعيرتلا ىف ده
1 5 2 



 ناثلاوجلا مم

 أ نيب لاما ىيزلا ىف دم ىقشيوادها - جارك لاو يتسد إب: بن حطي ثوم لاوفا با
 ب وفود كئوواضب هزاع بوزن تنل لب نير لمار ص لذاك واض مالك سي نك
 ] - ليئطلف

 فر ساكو ادإ مك ىلا بس لمتسسفن ىرعتس ىكرامما ىنتئسم كهل س لوا
 .س كحيرصتكس ا فس تضل لبا. لمتسجًالاسا لمه ىو لبس نيف ةوار ندا
 تكا سابع نبانعكىّسو هل لّوطو ؛هلهماىا مّيخؤ نمو يؤ ءّدا نم ىرضوتمل لاذ

 || لتعاه لاهمالا ّن ا قنللم سعت ول (مالع - لاهم لاوهالمنالاو ءالمالا ينعم انوه ملا
 اًينيالث هزم لكفللا لها نمبإلا لوعي نم سلع حسو لّقف ناسيك ن باو تأجزلا بهذ ىبلاو
 وأ وك دايرلا ىلا جيوب هانعمو لحاو لصا نما مالكو ماللأبو صسفن ىنعمو ايزو

 برزم كابن يكب زم سس ضاوم جدر يات لاه شار قرا نات(
 انلك وهو ني ارف سوت رك و كرولا ىو جابوا ماع لغم . نو تيد جرت ضسالف
 لع كدت ,تانل بجايم ىلا اهرساق ناو اهناكم لهنأت ضارججلا هر هاوي, نم ىلا عت كوس
 ْ ل 5 ةوجحو

 جس ناحلا تسلل ىلا ىلا ملاع جايا مب تاب ساس قر كشسلالو تيرابيب كيس
 اىاضر ضاق“. سس ىبشمورم جاين تبلد كيد زنك نييك سس تكلس كاز ةفس الف يدل
 بسم ساق يلج نمل بسام ي يك ب آاذمل .سإ نيف اسامي
 لب يبل ْ . لورا ار وكرضسالغ

 | يرق عرفو صرصنمركل يدا ص صخعيفو كل با سال امرشا كر ىواضيب نا امر
 ١ رون ةاهلقع كروبدرلو انا تيطل تيمي زن يضف عرف درا .دملإت هل

 كين اثنا مارشما راد ماا وك يس ىداضمب ىلا ات قر طبيا لإ

 ”وهلا هيلع بوضخلا لبقو نإ كلن يب ك نيل ضلا كو هيلع بوضخملاريغ لش
 نم ًاوأض لذ ىلا هت مل قل ىلساصنلا نيَلاّضلاو يبلع بضغو هدا منعل نم مذ ىلاعت ملوقل
 كو سس لت لكس ضر ارق ثعيعضطوك روف دريت لاعبي وأ ان وفره ى هس لو [رثك ولما و لبق
 ] تع ررصتى وب ىف مس اشار واصيب د بخ ابك

 ىو رص نلا ىجيرخاو مثاح نب ىلع نع فج نادج نإ ىنّسحو ةرنسم فلج جرخا
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 قاتلوا ظ مم

 بوضفملاريغدردا لوق نع + بلع هدا لص درا ل وسر تس ظفلب نعد | ضر سن ىب نح
 - تا سفل أ نع اف"لخ ىف عا "كمت اح ىلا نبا لأتو ىلماصنلا لاةنيلاضلا "الو جوملا ه لاق معيلع

 كو انع اريك ىّبا ح عاج او عروفر مر يسسف ا بلو .كساشمي 4 عرامجا رس

 ا -ايكلويركزيلروا رطل ىواضم
 م انوقوماب عزم وزر اشيوقاو عار يضف كت بى كين يبرم ور

 لوقنم لب ثديواما عوفرم نم عرش تاك كلل اعتز شامكب ىدانع ىذا كيوب ىيورم وجم
 7 . ب لوا الغ ةياتيردا و ةيركالاج ن ا كم ورورد رو يضأ

 رواة أهل قتل ىرجت سس ماللاو تأ كو, ترويض سير وس وانس
 00037 1 ايلا يش ىورف لسا شسيداما فرم ناار رك هوو درت

 ًاهرودريلا ىتني نّيعم لح ىااهل ٌيقتسملىرحجتس مثلاو تسرب تراب ىداضبسمالع
 نظي ثيحب ًءظْباهِف نج ىرميف اهتكص نافءاهسلا بكل ا كيم عصا ذأ ف اسما يقتسم ىّبشنف
 صوصخ ف لعاهيلرإرفتسالو ا - مو لت نجناباهل ىزيحس مألاو هس لاق ٌةفقو كانهاهل نا
 ابرغمواذ سم نيتسو نامل اهيود فاهل نات برماغلاو قساشلا نم موب لكلر نقم تدم وا

 لسع اهبرجعطقنمل وا لباقلا مائلا ىلا اهيلا >وعت لمت برغم نم برطتو علطم نمرجوب لك لظن
 ظ  .نيقا ماعلا بارخ

 بس يه ناقش فندق لياوبروا يدرك رت ىواضبب جي ثيم عود
 ىيلعررب (رصودلاو سمدلا ثباغ نيح لجسملا تلخد لاق سد ىلا نعةدانسأب ىزمرتلا جرحا

 هلوسرو»ردا تلق لآف كنه بهالت نيا ىد لنا سذابااب مقاعد | لصوجنلا لاقف ٌسلاجسو
 تئجش رج نم ىلطا اهل ليق لضاهن ايو اهل نثؤيف >وجسلا ىف نذاتستف بهن اهن !لاقن عا
 جي سحمي لح اذه . رداع دق ف كل ذو لاذأهل يشتم كل ذو أرق ملاذ اهبرخم نم ملطتف
 _ اككم 0جى مرت

 ىف امريغ ةوجوريسافملا ىفاهل مقتسم كلوقل ىا هل يكد دق تايللاف قلل دبع خيشلا لاق
 ”(ضببلا نعبجهلاو ليعملاوربتءلاوه «بلع قفتملا ثيلحلا ىف عقوامّنا كذالك ثي سل اذه

 د ىعن ىفسلفت كلذ ىف ىمقوا كعلو ىجولا انه ىكيرملو ةريسفت قف اهوجيو ىكذمنا
 ىلا ةيفاعلا هددا لأسن نصلا قيضب عشب اماضن ١ ىيطلا مالك ىفو كلذ نم دأب
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 ناثلاوجلا مم

  1١مالم اميل سيراهج ردا ىلب بيد زن كم ارك ادللو نرسفمو نار وهب .
 دس ا ثيسداعا عروفرم كأي اررف سمن ثيوعبم لس ىلاعترشا ىب وكن يان

 لول وقلم 0 ] :

 تزف اين لس الكف اّندلا بحاصا هت لس ل امتار ىواضمب هلع نكي
 تسلب لاس ونب نب تينا ره كوع ثيوعبه مالا يلا ءايردلا راع لاي

 لوقا اكىواضس تس ناهس نرلاهغ ماننايفرع كل تس لي برع كايا ردا تح

 ىفميرم نباب سانلا ىلوا انا ىساخبلا ىفن < تالغ كش يسداما عروفرم جيب
 امنيبو ىنسب سبل ىرخا بيس ىفو - بن مديبو ىنيب سيلو رن ياو ايندلا
 قيس لص وا ىإا كاز باتك ب ترابك نانسمن لاذ لوس شالو ىن

 نعينا تاشكلا بحا صلات ىواضملا ركذ اكلم رج نويعلا نآشا قلأق
 [نحلو اساسا قب نم ثالث ءايبلا عب سا مما هيلع هلا ىلص لمحت و ىّسع

 هلسراكلسلا ايهرلع ناوقص نب. ظنح ارعيو نانس نب, للاخ ىهو برعلا نم

 ىلعاهلداد لاه .قهتنا جنس تم اب دلاخدعب سرلا باحضال للاعت هدا -
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 + لتس ايان سران نجاح سرين ل وص[ لص
 - ةرزماث
 -: نور صح اكتبي اقو عروضومو يعترف بل 3
 - للون يي ىوتزغا كرييضت ريفنر
 ظ - رباط يمسلوو لوربانب يس فشلون ايب ىحبر ف زهاء اكسا لري لقا
 هثدا لاق .ءاضا ىا ٌجبصلا سْغَسأ ل اقب, . ضعبلا لاتاك- <سّمَس بولقم ب ىلان وق

 انوي لتس امم تشك ف كار فروا . بسس ايكو بغا ماما لاقي - ىغسا ذا حيصلاو لاقت
 روابي بلقاس قدك و بل سديعب لوقري مان“ يسانؤب لعتسد نابع فشك ساب
 2غ لص كفا بلك

 ىرخأن لا .لصملا بيبطلا ب ثول امل مسا ىو بس قرف زادك :ثملا ل وق

 تيب ايضروا ىلاعم بشك يار قيس كوب. سرا: بعدد ىرظن يلوا قد
 : -ِ برولرو 1

557111111 
 90 , د كويط ا انياطتسيال

 9 ماا . نييرشبلا يذاطلا بسحب كاظافلادا لأن لدا ملكنا عم+ب ثري وه لِضو

 ظ . الا ةياذعىفازك سريضتلا ل كوم لاو تاز لسنا ع
 كراّخاو د أملا ىلع لالالا ثبيح نم.رلا مالك لوصا نع ثحابلا علا ىه ليقود

 ظ - ايعو نانا ثعملا

 لوصصولا كسب اناك ارد كارت نيجي مالك روضوم اديس رياعو عروضوم ناي
 .جالظلا ناغ بأ لاقي نإ ىرنحويللو . طولا انك قولا ةيرعلاب ءاصتعلالاو نير اللا ةداعسىلا
 1  ليجلل يباتكن ملدا دام دع



 ناثلاوجلا. هو

 ١ كو 0 ف

 اكريضل ب لوود لم انصر - نو ساو ا بصيومروا نيا كلرط ل وود سرا .ليو ان موو
 للا ةيال(ن رص أكف ازكعروبر تس ماكتب لوا لص كلوا" - بتسانؤبب كى فالطا
 ساس لكلا لوملا ناك سس ايس حم لبا غاناكرلا ضحبلا سضعيؤلاعملا نم متخخام
 . ليل اوقاورعتم كساد ل لعواناورييضت - ىعضوص ىف ىنعملا عضوو مثالكلا

 جس سين قرف وكلي ليوان رييسنا ل يبت ءاديو ضبئر وا ريدعوبا -لوآ لق
 ن0 وارتم لو دركي ]

90 

 اسلم ايروا . بس ىلوم نع 0 نوه ابرف يغار ماما لال وق
 لك ولبتو احمروا سيري يمتد ا عرش تاورفهو ظافلا سيب - بس قلوب نلمس لولكو
 - لؤى الكل بدات ثاحب ننس جاف

 نمسغللاو ةيهلألا بكلب قاعتبام لواتلات . تسل واتس ماهريسفت ثلاث

 - بغإ لا لكن م لعيإم انه نونفلا بركن م اهريغبوا اهب قلعتبإم
 ضم ف لانك ب نيب نلعب سي - قالو انوا سس وب يتلو طيس, جار لو

 لو انوا - نعل ذه ظفلل اب فعدزدا نا ىلع ةداهش ىبفف <سبيضت سرر ساوا هس تبيأو
 لامن نيالع ةدامشلا نوبيوعطقلا نار ىاىب تكراذسو جرت لس ني هرعت ىلاعمو

 ظ - 0 !يزياوزاه

 مبنيترتبو يعج يعضلا سلا اذهل يام رغأ اذه
 ماىوض 5 نحض مىنممفعلا هكارتسا نتودربو

 م0. لسرغِصلا نم نب سشسحلاو نماشلا ءاعبالا
 وملا لل عورهخ ,قلخريخ ل عددا ىلصو ند ليلو

 4 نيععجا مبادصأ

 بولا لح بسول اريج حا كرت
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 2 5 ا 5 ٠
 لاك ليل راض
 ايي عمم

 كا ا

 نود بع قلاطو مراوروأ
 كايباكش الدعإو

 .لييلشاولاساتلإ باق يت ث نسم
 ملكا تبا تس ورك هناا كلا
 تبر بوكس ساب ردا زب شلاو ا

 ريرراع بركن ايب
 را ا يسلو ما كسوراطت نؤذالواك كالبرا

 .نومالسا يدون اطق عمال زع
 .لالع إكسل وبلال رربقإ بع
 .ةيسداطكلؤارب نإرز يي حبلا ع
 ليئاماروعلا كل وأ نياق يت تنعم

 نب اع الس يلع سراب
 السا بطو ابن ضل س العث اوك اع نيريم
 | ءاينلا رف سلشس اكو يبعرزو خخ يلرذ ع

 ءامئرصايم رص شك اع

 بولاق اوساىف سلطانا لاس نسم

 لاو السائق وس
 يرابأ اجا كظاكق وس

 كرولا البس
 “ رصقمالر ازتلا كس يرعق لوسا

 7 4ك ابطح ضب /س ساروا وع اس رق

 مالساريل ىدس تاب نيش ئاكق وس

 م تروسرلو جات انسي اق تس
 هكتبسد وا

 را واعت ورازإر وربع
 لرنجلا دوو قوسوزايب
 تثورفو رت لرأ كس ةاصحلا عني قوس سا
 ' لو
 رس قوس اي
 تقويم عبس قوس
 رام” قوس كاب

 و قوس ايب

 رق وسولايب
 كرع قوس ايب

 راوس قوس ايب
 ريال قوسايب

 رب قوسنلايب
 زايلاوز قوس نايب



 ناثلاوزجلا م

 م نضدالو اك وورفا كرك

 م 5 جو 1 كابا

 مسا ظ لورصاعمسر يوم اشوإ لسا دا

 سر | رسقاة سلق راد سس نا ذويرفا

 : رو اهيرصاعمالم لس ع زال سايل اشوأب مك ادب ليو كس لاو 9 ارا ل َ

 مسرع | دك عا كيسا در يك مالسا ل ىئارإس هلي و كس راف
 م انتزرولا(ت ساراصتخ ١ ١ | سافل, ل اوإ اا قرع ايس تنس
 رم نييخإظ ازد لنغ مرع خل ايبا

 مد | ١ لابو اتوباطباىشاسضرراراراد || مع نايباكريئاساسو ينيك ل سال
 7 ضمااراود رت | رس لاوا رعب كارو لق

 4 ليم 18 20

 رسب لورج اكميث اول كوك عي كسر ناس

 فيفا لولملائاوط لل اراو لق

 0 لييصفأ لاا
 إب كر ياما تال عب كسل والا وف
 مس نا كر يشدرا لوا

 مم لا 7 لاس ارواسرف قلي نس لا

 مسا أ للرنزظفل

 م ءامتوانمتءاشواب الب

 '. تس دوتلل وقاك ب يدعوا بقيت تّنصم
 مهأ ظ .كببس يي سرو

 / دعت مداوالواتقو سمايل موت افو ظ

 م قرر شروبل

 و

 مس ضقت الماك وما مه لي "ةطساغءإ شرم 7

 و ريموت اتكااوؤرولاس |١ مد انوا ءاشوإالبباكم دج ليس لنك عجب
 م رصقاقلرورانب | راقي اما يقترب افك
 كت قو تعا هج كلوب 4 باباس رق وروأو كارد يع

 " .صق بيج ١ ١ | تروراماصس اف بم اسو باسات
 ”ا  مظابيئساقذازازويفءاش | م شق ميج اكلات زرت تموت

 1 زورف نب زايقءاشدإب بكرت || رس كدي )1
 " طق بيجو سناوريشفلا || ما ١ تسرع وويرفاو كشر لنل

 مز اور ماظيلوزم قرف لا ورم ل سابق ع 4 رجا اشداب كووررفا



 يوزر قف ناي
 ناوريشولا كرت
 وييدسىارلول موش رع ىينلاورو وتلا يلع ب
 ءافخاو ني تست

 نيوز لإراتالطتنقو كسروا ىلا
 ظ رروبطتال قرار وما حل

 كمال وصار رومافراب يسلب ولا
 نيد
 لثلاث يدي بس صرت صا
 ءايانربك والفول

 تنم اتي[ يوجرافام درو سراف بوقت
 نوبل زامورل

 ليوا ماشا يلبى سس سوبا
 ءامتايك

 ىب لاسر اك لس انب تسون يب
 الرف ةأماريااواو مقتلة روسي
 ناس تفاوت اساس كرم روزي لالا
 اول ربع شات

 سباب يعش وطول صولا يل
 كو لوب شوا

 ايناس وراق موتا نارك
 ذاب لاس سئ ماشا يل وا

 -اًيد عرالطا

 تموت شرت وا د لاحت راف كول
 موآططوسقوزا ايبا ور كلاين مام

70 

 7 قرتفلالاقرظنلا لاسر كس عسم

 ناثلاوجلا روع

 7 سوتقاصسس ترف | مع
 ركام لس قرا وتخ .| م

 كايباك نان

 ناب 4ث رب مم

 دو با كوسا ابل سراب دوا قجايك

 . ءامتاوة توعوي |١ م
 كى انسوبرلاغايك
 لاس نيلاغ بكت ١١

 قيل لسا ءايب|ا تظب يكرتذاز

 قرورس لا رئاع بت | مم
 مقالب اطلاع

 كيسشصيع لبو ثيطار ءاحترمو اع ايك || م
 ساروا سئ توب رئامدلق يت عم

 رو 1 مطيبطل ماو سو كرس ناب يقو م

 ريتا امر كياربع
 ليا سرتفلبايال جب يلو ثيطادإا |

 كاز
 كايباكث مركب امسا | ه١

 ثير دار كسا

 هر ائاساو امتنا ما

 تاب امس راسا ياوف بج

 آ لاوا يبو
 يابو طرج ديس صال سبع ورع || هر
 لال هييتسرواالا# لمبوك مه

 رضقالهلسيبررييث
 نايباك ىاع رد ييعو باس ورك | هد

 تك



 سبع الار م وسر ل

 لبا ءاوالواوك اطوال يش لك وأنا
 سلا تسليم السايل

 راشيل لي اسارالوا برع لكي

 نايبابم يَ
 حرق ايب
 ريم لك اروافوكعلايب

 ورصجلو رفوكل با نيب راما بسيجج

 ئادب/لاو ل يصف

 ةييشا تيب يروم واسر تسل شاثيب
 م

2 

 70 ةت

 ناي 7 كازا كرتلاث يب

 بقا ملاوي مالكا تاب
 اهيا ثِسب

 لا رات يبو ريب عب '

 .كبسللاب كبس كوز
 ايلبعاتياوط سار وتايل

 هيلو يتم هايل احرص ا سإ سا

 نااثلاورجلا م

 9 بالا ءاثب كابب

 و 1 مقل امك اب

 0 ليصنت(شلقرانب
 94ه | وب نشيرو تقو كس ُلِلْ_ اني ايباكروما ا
 9 تايون ا قدانب
 4 رك يزن ياوانب
 اأولووسإ جيرو ابر كضبقر رشا يوك طمإ
 | اناس

 م راق اكان

 "| 2١ هس بلاء,
 ا باو 6 ساروا ل اثارت
 ١ تيرطال يقنع شميل

 .٠ رضق نإ /ناي ل فكلد د اكيب |

 4 كثءاللاايب

 و مصلي
 0 ريو رول اصفر صم

 م ٠ ملصق كرم هس وب

 ب رطل كاي
 |. "كاي
 | ربطت كاي
 ١/١ طير لئاشف

 0 لسوء اما

 1 راو ورتشاب لوا سا
 9 ررركس كملي

 9 هيب لك مم

 1 ركض يع

 ٠١ تو اوراقروإركلابر سديم هس ضفاكيإ



 مي
2 
 ماكر 7
 كايباكع يون لملعب
 ؟ تيس, ق الطاهي تسرامابك

 رانا تايطفر ياز يس
 -ةيسد وأد مالسإ زل ايباوس تالت
 ماساكم وشاي لعلب سارق

 89/ كأي
 نايباكل وب بأ هورعو اص
 ارز - رف -ريزب - لي كايب
 ثاساو رللأ/نايب

 يرجو الأزو تاساتسجو لقرار
 ظ 714
 : كتل عش ساما فاول سيمبا للا
 لاو ريضأد يبق

 رزان
 ءاماوم عقاو سس ىلا وورغارّصقروال سوت
 صقل | جرفو ليم
 ناي 1 كارو

 -هيسارد لوطي

 ريرواازب تلح ا ليلاسايربدص 7

 انوا سات نع شارع ليغ

 تارغلاو ل يذلاامنم صام عر اما ترا شيسبع
 ئ ظ يا

 رصقارا رب تاز

 طساور ولأي

 اثلاوزجلا مه

 دصق بيري طساورو
 _ كمدلأيب
 ] ريو لني
 بلو تموت ردو امساك ب/ي يطالس

 -لوروو رشقأ مال اا

 1 . لبطل( ورنا بامر ّصق
 .ليصفن م قاو لل يفصقبعاصرعيبا
 ايبا السار يلع لل جررات
 تاقال ب لطلاديع سكنى نبني
 رورلكايشالا/ نوب لطلابعاسارواانرك

 ءانيو تاك
 كثدبم لي كأيب

 كيسا عكرول ك دك نثرت
 نيصل |مولو تدبر وي دس كراصنو دوب
 / .لكى لري
 0 4 كد اريل ابك لوم دوج
 ءايلةسبلوأت ديمو سوما
 راي ىرتل رجة ابك السا
 ركزو
 كةفعب سوار ىاكروا نس ثيلباب

 مان كسل ؤأو تاس ظ

 طا قرف إيبو لصن
 ووشل/قزذلا هروب للا لاسر 2س نعم
7 
 يمال قف كيب

 ههيسقؤ يمال
 - باص رف كايب



 ناثلاوجلا 4

 م .ةاقعوإكض باك, وعيش |١ و ءامت_ث ساووا ىفاب اك باص
 لوعساغ سده اوتت ل ميش | م يلا سو
 04 يلا | اخ اكس ةسباص رق

 اه+ | كلماو سعش هرم يشري رفد بي 0 ٍروُص قرف لايب
 م 07-7 كل لوعش | م . ريس قرف كايب |

 9 سو قرف ناب || رمل .لإعابتا ديرما ووو ري

 1 نيل اق كر وقلاغوو سوم |١ م 0-2 هل بيبان لو
 4 تيبس كر لورعام د سوُب هريتع ١ رمرم لال اكاد الدوار

 | ظ سوو ريصفت ١ مم رص ب رجا وزو تعا دوا
 نأ ساس وبس «ناطيي يلم | م -ةيسيرشم يف ماك لوق رسال ا
 اطيشرو/لاعت لارا ثبس هييتع دس سوك || م . 2 جرراغء قرف ايب
 تح اصمم وتشرف واسيا | 0 روم قف لايب
 4 .ىداك رواه يسماناإت زعم ود ايار زن كيلا
 0 .ريتشورز قرف نايب || م١ ءاناسوب لن اصقل وسواس
 راهم - ايب ات شور //0/ 7 1ث ثيرع عوف رب هسا كنب

 رورسأ سيادي رول اياك تشدرت || 9 عائل بحردوك ضيطولا اااكل ارب ضب
 0 م يوك قف كاي رب و ب كثب م عسا 0 هبا

 4 وأ” قف كاي اب, | 66 ل ثعيطلل
 اه | ويفك 1 ناش سراب كسراوا درت و سمت مْ ليك 5

 | . رية ذوب |( ها هي قف كاي
 ىزروا كتب قلربزس راف لئاوكيلوزم || اها ا هنيسرير تبر قرف ربك
 7 .ةبسفأا(قيمزظفاقف || امس مزتعم مقرف كاي
 هدركل نيد ولدت يق اريل ورم || رجرع رأيت انور صفت

 ادع نيكس وشوي دوو سل || هد ايبا قف ري كارت
 | ياصلر قف | مها مق فولو
 | دورك اب || 6 هير م ووبدموايب ل يس 2

 ١ ىراصتن ايب .|| ه4 را "0 وقف رن يس



 ظ دسار ايبا لارا لمح

 ءايدلا ران ءايجلا آب انك ث نسم
 را

 رلشلار باع ماك

 مات لا خا قلم لالا شيع
 ب كررت ءايبالاماغرلوم

 لارا كرولا يل 20
 ملا( فا اسرام الانبا كسلا
 ] لبر لاو لي سلات ل

 باص ]لذ لب لاصرت
 بلطما/روثتل اراقو

 ثجير راكع و افوف
 لاا كرالش ابا م ١

 زال يسفر اترلاو امو تلايطوبتبا
 مالشلا يلين (لئاضف

 رلساي / 7

 .انازيمتات ولام لم لتلا لع م
 لت او را السلا امرلع كوري و ول

 رصقاكى داش لكنا نس نم
 ل لم مس ءاؤراشلا قرصا ثيدمرلا ظ

 مالشلايلن ليئامارلأ
 مالم نورإب هلأ
 هبس ريال بت تورإر ف ة
 كايب 4م السلال نورإ د ىولتسافو

 ماليا الترا

 ه4 |

 خلال م0

 مشار بيش
 ماس يإع ليثدرا

 سنايا ثسولر لو

 نس دسا كسلا لم الشلال كثعسوإ

 : 7 /م السي رؤاو

 .ثك راني م للاي اونا

 سارع نابلس
 ئ كراتت قرني و تعسو ورث س راتب

 ظ قيمت
 و رواكموتت م لروسيا ناريس

 . قيل وكرات ت افو لءايبلا
 موسع سيلوارل

 .ليدمز تكا وشل رويل ءايبارإب
 لذ ا تمالشا بيم لسيداروسالف وأم

 قيل از سمالسايلي يلوا

 ماما يل
 ركام لسارل يلق
 نيرا ت/سنتو كسقشو رج اج دانب
 كلابرسا/م السايل ليكي سال قورنص
 1 ءامتر وتوم

 وارفع تدني تاهقراساريع كب
 مالسلا لم رك
 ؟ ب كمان[
 ثدد (ىث ثوم السايل قيرعب كلوز

 را لاو وريقو رق سولو تاج
 هر ام السلا ايبا ان لاو فت

 مع

42 

4 

 / م

4 

]| 

44 

|] 

4 

4 

 : تايحإ



 رالو / لك ارد نكس لول 4 بلطلاب ع

 7 ليصفت

 كيّصوصك ع رو كراوموس

 وكتاب 70 كثرزالو 1 5

 كمال و بارعلل ثدالو

 .ثكل ابا كريو ملاين
 كابن او كلف تنصوالوا ماب

 كرا ةساوس نس نأ
 - فل وييروا لون سب 1

 مانك تار افا

 مالساريط مابا رانبارلا
 دالوا كنار الروز الساري يتلا

70 
 راسا لعل بك ام اءانبارلا

 لسلايع بوقتيدالو ركز
 ررل ا طايسا هراب كس ليزا ىئ

 ائرنأب ديبالا نيالا نيابي
0 

 سولو ثسو/و نايل ارلزو نكذلإ و يوم

 بس كساس رز“ ايلا ورضتو بولو
 2 راو

 ةةصاباو تمرإ ارأأ

 ؟ةبس حير ورز قاب
 كوبللكب وعرق هب بضريززتل

 رك اك وفوسم وزيت وطو وربيز بنا
 -لاوقا لسراسلع نس ثورا, تورإصق

 فا[ سارولانرك متو توك وذاك با
 نيك ايب

 رند روت ديئطسالف ارحم
 لإ رولان م ايش نع
 . يسايموشماناك لاول
 ؟ بس اولاس يلباابك
 يصوت نع
 ؟ن ابرد لا عياض بابك

 كس تلو لوس ب رج عفا
 ثبت نجل ف كأن
 لع از ابراع و زاوب يلو نع

 رق بيكا يب يعاكس كلا ل الج
 ْ سلال اونا

 550 _ 2س

 قرف ل اطيشو سيلا
 نسبلوقوو سواطيش ئغال صا

 نسيب عونا سدرك عوايل
 .ةبسإ/ا ثراه ثكيري ( تس
 . رمق جرا

 7 لور إسروإمران كسلا رالواض يب

 اكترس ريل“ تنس ملا



 كلو ب/ر بكرا رلاصق_ذ رو برع 0

 * هلو رش هاب كس يلب
 .ليرعفأ/ سقس ولاو فش سل

 ظ ماشا
 رلؤ/لاوقاورغنت ليرة ساير طخ بش
 ةيسوالتت اي رالسايلرضناتوا
 كج ملساء شايح
 راكم يلع بم
 .قايب ك/ر بش

 ْ مالم 7 كلر
 ماظتلا كرمال اوتإ ماركلا العار لاسر كس تنصم
 ظ را
 .راقاب سنو كلا تنقيح
 كايبا سالف ببر سكلال تمص
 لاف نرو سيرك شيل وثتا/روقاانساف
 رمد ووإ كيسي لاب كيس لرب
 السلا يللي اي
 : بطال يف
 كدب روسايل لتر فنا كاغددا ير
 نايبرز كسرمزلسلاي ىدسابرد الاداب
 [ ل مالسايلءل فا إ يسكلاسنب

 شارو يق يتلو سيدك
 مالسايلل لير ل وزن واترك

 لاسلاريلع ىلإ
 السلا لع لريترعب مالس يلع يبت وومابك
 10 كي لونك

 نالوا م
 السايل لوص رروو تصخسموسايياعىأ
 اغادير نسل كلوا
 السلال ليارزع نيب
 1 ١ كرف واسس لئارزع
 سنن سكر هدايا راقي

 كل مهما يلع يازءلسلو طا

 اكلي ارزعصسسلوااو سوريتي ل

 نسكب باسقو توبي
 لتر افو تو تونك

 ظ سو سالي

 ميلي زع اكس رول با كك
 ( هبسانأي ب
 1اس شام لباس ظل دب
 ظ كأن ابرلو ماس إب
 م بسال ض بق وك اورا كت اناوج
 . هاف حرية رست تارت ولاد
 مالسلار يل لام رك
 .نوراورعرلار ضنا
 . لان اقر اقسام السلا يلملم
 لام دو/مالسا يي لسا الداعم اى ف
 وكم السا يراع لير ب دع كيس
 لسع يثار دج تلبس و لستم اي

 يئاج كل اوسس

 .مالسإ ليل يار ساي عملي لع سا
 ١ رة
 مالا ل يثااريشرف لور لور بكل وي
 ] نإ



 نلاثلاوزجلا كننلا

 مهدات قر قي ايس نعم را ريق او يزمأ مرعلا موتلارلن ليل

 هدأ ركل اوقاومتتر و فأ/قيننا مد كب قيلت يرو طلي ير دع
 مدل نشييلدأ/ق اول اعنسما . ةبامق رف مقلع اذا شير باطلا مرا ١ كلوب ظ فان ديرك

 رد أ أفاراب عراب تلد رع دصم مم هديل للف سا كدطعاؤاو معلا ١ كيس لوب رراطماو قلبا
 مبا ني قلن تشي لارغعلا "قال روئاخإ ع وكب ماا سرا عفداكساروإ لكل اسسرا كير
 ما .ب قلن ورأروأدد كتف واما سمس ءاولنأق بسجل | ررعرم - ناو

 اهيا كوز واف عرش سورا اانا | .نا[يب ثعبربطلا وولد ىلا 1 كى يلاوذابب

 مالإ| ١ نيمزاف كتمان ضأرد» لت يباح سرع -ؤرقلاوور دي سم
 تالؤدسو كيلوا يزج نادم ءه.١  .نايباتيلعت جلت سا .١ نياق يراناسبلا
 مما . ةكر اري تساكأ أ مها | .نايبلوقبطوررزر كيرريعبات رمز ايبا لى يرقاوز
 مالا ءهوتن لذ سو قرن لوبا مها .نايرأك باوعاو رع ررس# لب واو ررزلم ا

 يوم هس ثيم تير مها رص ربي قاع سن اشففل معا جرت اباد لاق فازوا ورز

 مد نب نسون يال أقرها تيم تسرك كرد جلا انضر ١ نوفا ؤرول/ رف ارب كر الرجل
 م اور غأ د ئبرزظفاز ادا موراي دعب فول شير بدطسأ ريو كبس ورررنلسا ىكإ
 مبدأ .سئربر تشئرؤ زنا مورس اثر باطكستسبلاب نيرلوزراكيسيٍ بم كثئصم

 مبان نكايباك وقبل كيش واف مورس بسب قو تيما |مرسد نو بخ و قوررر ياسا

 ووكر وا يس تكمل (ق يسن وك أمد نب لاوقا عتب وحس تيمبابأ مسد . نيليدك وصار

 مابك .نيسدجا مس دما سلك لعشر اكس تيمبابأ مس دهناو كايبرد لصف

 - كإيااا هو ١ قي لوأتيالبا ردا لي عامل درانوداي
 تاس وك يولي كيدع| سما لما شي ايئاورعتسا سسوس يرن نسم
 م١ .نايباك ثيسو ريس م/م رك اك تيد اب لبث مم نارا اب سراشا و

 4 ره ل باص كايبرو األ .نكايباكب ركل ئ

 ب تلص/ امور ثيعضو رع مما قي لس اص م بريل بق بيز

 م ضم 0 و لوباشدإ ل صو غاوي اشارك مالا . عسل راسا ع يسم

 رنيه وواسبسازر فأر ضأ رمد م مانكسأ مع رصيقو كليب
 ممكنا .نايءاراطضا مدد ١ قرارك ياسا رم نياق يي ديس لأ
 2 ذأ وصار ناو نيبو لصف كلا - قليل ايبدد ةءاقأ ماو ظ -نايبأك تكس
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 يزابلا ناححورلا تافلؤم تيسر
5 1 َ - 
 هراثا بّيطو مالسلاراد ف هتاجرد هللا ىلعا

 لوقعملا عماج قافآلا يف ريهشلا ةَجحلا ةاحرلا هيقفلا رّسفملا ثّدح ا تافلؤم انهه جردن

 خيشلا بيدألا يوغللا رعاشلا يعذوللا ةماهغلاو يدحوألا ةمالعلا ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ لوقنملاو

 . ةعساو ةمسر ىلاعتادثلا هو: ةرلاخلل ةيبلعلا هراثآو يزابلا قاحورلا قسوم لع انالوم

 ةيبرعلا ةغللاب اهضعب يفيناصت : هتافلؤم ضعب يف ليتر يزابلا يناحورلا خيشلا لاق

 مدعل ةءوبطم ريغ اهضعبو ةعوبطم اهضعب نإ مث ةنسلألا نم اهريغو ةيسرافلاب اهضعبو ودرألا ةغلب اهضعبو

 . تادلجم ةدع يف اهضعب و رابكاهضعب و راغص اهضعب و . ةعابطلا بابسأ رسيت

 للتي مالسإلا ءاماع يف اًئيدحو اًيدق ةجمئارلا نونفلا عيمج يف فينصتلل ىلاعت هللا ينققو دقو

 بدألا و ةيبرعلا ةغللا معو هلوصأ و هقفلا لعو ثيدحلا ةياور ماعو هلوصأ ّنف و ريسفتلا ماع ّنف لثم
 ةيفاقلا لعو ضورعلا ماعو ةيوغللا قورفلا معو وحنلا معو قاقتشالا لعو فرصلا ماعو يبرعلا

 ملعو ةفسلفلا نم يعيبطلا ءاعو قطنملا ماعو ًٌتاصنلاو ةيمالسإلا ةوعدلا يف و ضورعلا لوصأ ماعو

 قرفلا ماعو ةيمالسإلا دئاقعلا معو قالخألا اعو ةثيدحلا ةئيحلا معو ةميدقلا ةئيحلا لعو تايملإلا

 . ةنملا و دحلا هّللو . ةءارقلا ماعو ديوجتلا ماعو خيراتلا معو ةماعلارومألا معو ةفلتخلا

 هدر هةفم ىلإ نونقلا و ذهراك | دك تاعماختاو سرادلا ف لات هللا قيفوح كسر كالذكر
 4 . ةنملاو دجلا



 للك فنصملا تافيلأت تسربف دا مور”

 ةفلتخلا مولعلا يف كف للتو يزابلا خيشلا فيناصت نم ةذبن ءامسأ هذه

 ءاصقتسا ريغ نم ةددعتملا نونفلاو

 ريسفتلا ماع يف

 رارسأ ىلع لّتشم ديفم ريسفت وه . فيرشلا نآرقلا رخآ نم ةروس نيثالث وحنل ريسفت و حرش
 . مولعو

 روهشملا ريسفتلل طوسبم حرش وه . الم نيعبرأ ىلع ديزت ةريثك تادأجم يف ليبسّتلا راهزأ
 . يواضيبلا قّقحما ةمالعلل ليزنتلا راونأب

 . نيدّلجم يف ليبستلا راهزأ ةمدقم ليكتلا رامثأ

 ةيلكلا همولعو هيدابمو ريسفتلا لوصأ مكنت د يزابلا فنصلا هيف نّيب ٠ تآرقلا مولع ٌباتك

 : ةياغ ىلإ ةمبع ةديفه لئاسمب هيف قأو

 نك نب وةيألا " دلل هع 3 ْنِم اَوُطنَفَت ال ْمِسِيْمْنَأ جلع اَوْفَرسَأ ع َىِذَلأ َيِداَبِعِل لق ” ةيآ ريسفت

 ا ا يا د يزابلا فنصللا هيف

 عد كورلا اص يت ع رود يس تلال

 هّللو . فلخلاو فلسلا ريز اهنع تلخ دقو فنصملا ىلع 2 هللا اهتتف . تائجلا تاضور

 :ةتملاو كلنا

 ناك ةيريسفت تاباطخ ةعءومجم وهو مَع هللا بناتك نه ةقرقتم كايا ريسلل «باتك

 . ةدم ىلإ كلذ و ناتسكاب يف ويدارلا ةطاسوب اهعيذي و سانلا ىلع اهقلي يزابلا فنصملا

 هرارسأ و خسنلا مكحو ةيثيدحلاو ةينآرقلا ماكحألا نم دحاو ريغ يف خسنلا توبث باتك

 يزابلا فّنصملا اهبتك . بتكلا اهنع تلخ ام خسنلا رارسأ اهيف اًّدج ةمهم ةلاسر . هحلاصمو

 يف ةّيوبنلا ثيداحألا ةّيبح نرركنملا ةدحالملا ةفئاط سيئر زيورب دمحأ مالغ نعاطمل اًعمد

 ىلعو مالسإلا ىلع دحلملا اذه تاضارتعا لير يزابلا فنصملا اهف لطبأ . ةيمالسإلا ماكحألا
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 «ينرابلا عملا يور رمح ا نرخ ديالا هّللا مسالا صئاصخبب هللا

 ةينطابو ةيرهاظ (ةلالجلا) هّللا مسالل ايازمو صئاصخ نم نيسمخ و ةئامعبس وحن ف كلك

 بتك ع ئادب نم وهو . ةيريثاتو ةيريسفتو ةيددعو ةيقاقتشاو ةيوحنو ةيناحورو ةيبدأو ةيوغل
 ميلسلا قوذلا باححأ ءاماعلا نم دحأ هعلاطي الو كلخلاو هفاسلا يعكف ريظن ال ام ايتذلا

 . عئادبلا و رارسألا عمج يف يزابلا فنصملا دهتجا ام بجعتي وهو الإ ميقتسملا عبطلاو

 . نيقثماب ةيادملا صيصخت لاكشإ لحل اًباوج نيرشع وحن اهيف “نيقتمال ىّده” ريسفت يف ةلاسر
 ١ ١

 . هّللا مسالا صئاصخب هّللا حت رصتخم

 ثيدحلا ملع يف

 ثيدحلا لوصأ باب نم مولعو ثحابم ىلع لمتشم ديفم باتك اذه . ثيدحلا مولع باتك

 . ةياردو ةياور

 . ةريثك تادلجم يف للتو يذمرتلا مامإلل عماجلا و ننسلا ح .رش نئتسلا ضاير

 َخ مضار ا ملعلا م ددب ريبك باتك اذه . “ مهاربإ لع تيّلص ؟ ” ثيدح ىف مظعلا لاكشإلا لحب ملعلا
 اهتسم ام مولعلا نم اًباوبأ يعزابلا فنصملا ىلع هلضفو هتمحرب هيف ىلاعت هللا .  هل ريظن ال

 0 نامزلا اذه ىلإ لوحفلا ءاماعلا لوقع اهملإ ت تبتنا امو لوقعلا يديأ

 يف رابكلا ءاماعلا ضعب لاق . اًباوج نيعستو ةئام وحن ميظعلا لاكشإلا اذه لحل باتكلا

 ةيئيد ةلأسم نع بماجأ قلخلا و فلسلا ءامغ نم اًدحأ نأ انعيش ام + باتكلا اذه قح

 . ددعلا اذه فصن الو لب ةبوجألا نم ددعلا اذه ةيماع ةلضعمو
 ِِ ١

 . ليلقلا دبعلا لمع ىلع ليزجلا هّللا رجأ

 اي سسسيسمم را

 اذهو . يم آر ءايبنألا ناشبو 0 ا
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 . اهنع ىنغ ال ةمهم ثاحبأ ىلع لمتشم عفان ريبك باتك . ءاعدلا باتك

 فنصملا هيف تثأ ريبك ب اتك اذه . ةيبرعلا دعاوقلا ىف ةجح ثيداحألا نوكىف ةينابرلا ةحفنلا

 . بتكلا بئاجم نم وهو . ةغللاو ةيبرعلا باب ىف ةجح ثيداحألا نأ ىزابلا

 . ميلعلا حت رصتخم

 . ةيزابلا نيعبرألا باتك

 يف هّريظن تويعلا رت ل عوضوملا اذه يف عماج باتك . مظعألا مسالا نييعت يف مظعألا زنكلا

 . نيرخأتملا رافسأ يف هليثم ىلع دحأ فقي ملو نيمّدقتملا بتك

 نم رثكأ يزابلا فنصملا هيف ركذ كرابم عيدب باتك . ةيوبنلا تاولصلا يف ةّيكملا تاكربلا

 . هَ نيّيبنلا متاخ ىلع تاولصلا ةروص يف ِهْديرَي ينلا ءامسأ نم ققحم مسا ةئامنامث

 نعاطمل اًًعمد فّئصملا اههتك . ةيمالسإلا ماكحألا يف ةّيوبنلا ثيداحألا ةّيح ىلع ريبك باتك

 . ةيمالسإلا ماكحألا يف ةّيوبنلا ثيداحألا ةّيح نيركنملا ةدحالملا ةفئاط

 هقفلا لوصا ملع يف

 سردي و هقفلا لوصأ يف اًدج ققحم قيقد قلغم باتك جيولتلاو ميكوتلا . جولتلاو ميوتلا حرش

 سئافن و سئافنلا عئادبب هيف ىقأو اققحم اًحرش يزابلا فنصملا هحرشف نفلا رباكأ نم داحآلا

 . عئادبلا

 ينرعلا بدألا ملع يف

 . ينتملا بّيطلا يبأ ناويدل لصفم حرش

 . بيطلا يبأ ناويدل رصتخم رخآ حرش

 فنصملا هيف لصف هباب يف هل ريظن ال سيفن مخ باتك وه . اهايازم و ةّيبرعلا ةغللا صئاصخ

 عئادب و بئارغو فئاطلب هيف ىقأ و ةكرابملا ةغللا هذ مل ةيئزجلا و ةيلكلا لئاضفلا يكتب يزابلا

 .رخآلل لوألا كرت 5: ليق ام قحو نيلماكلا فاطعأ ٌرهتو نيرظانلا رست عئاورو
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 عوضوملا اذه يف فنصي مل ماعتمو ملاع لك هيلإ جاتحي ام باتكلا اذه . قورفلا يف ماقلا تاحتنر

 فتئاطلو دودحلا قئاقدو قورفلا قئاقحو اًمولع يزابلا فنصملا هيف تبثأ كلذ لبق دحأ

 سنجلاو ردصملا ملعو ردصملا مساو ردصملا لصاحو لوألا ردصملاو حيرصلا ردصملل تافيرعتلا
 يفرعلاو يهقفلاو يوغللا سنجلاو عمج ا هبش و عمجلا مسا و عمجلا و سنجلا معو سنجلا مساو
 . ةياغ ىلإ ةديفملا ثحابملا نم كلذ وحن و يلوصألاو يقطنملاو

 . ةْيَعلاَدوَك ناسح ناويد حرش

 نم رثكأ ةلقتسم ةلاسر ةروص يف تعبط ةريهش ىنسحلا هللا ءامسأ مظن يف ةديصق . قوطلا

 . اًريثك اهنم اودافتسا و صاوخلا و ماوعلا اهنسحتسا ةرم نيرشع و سمخ
 . اًرارم ةدرفنم ةلاسر ةروص يف تعبط ُهَِي ينلا ءامسأ مظن يف ةديصق . ىنسحلا

 . بطخلا يف عقاولا ةمّدقملا ظفل ثحابم يف ةعفان ةلاسر . ةمدقملا حرش يف ةدهمملا ثحابملا

 . يدئاصق و يراعشأ ىلع لمتشم . دئاصقلا ناويد

 وحنلا ماع يف
 ثحابم لع وتحم طوسبم حرش اذه . يماج المل لصاحلا و لوصح ا حرش يماسلا لماكلا ةيب

 ريغو اهبو اهيلع اًموكحم اهعوقوو اهتامالعو اهدودح و مسالاو فرحلاو لعفلاب ةقلعتم قئاقحو
 عئادب هيف .وحنلا بتك يف هل ريظن ال باتك اذهو . عوضوملا اذهب قّلعتت ثاحبأ نم كلذ

 اذه : هضيرقت يف ءاماعلا ربك ضعب بتكو . فلخلاو فلسلا بتك اهنع تلخ قئاقحو
 فرحلا و لعفلا و مسالا قئاقح ىلع علطي نأ دارأ نم و . عوضوملا اذه يف لقعلا ةياغ باتكلا

 . حتسيلف اذه نم رثكأو اذه قوف

 باتكو هو . يئاج آلم ةمالعلل باتكلا حرش اذه . يماجلل ةيئايضلا دئاوفلا ىلع تاقيلعتلا

 يف سرديو اهريغو شيد هلغنب و ناتسناغفأ و دنحلاو ناتسكاب رايد يف لوادتمو فورعم
 . اهسادم

 لتر يزابلا فنصملا اهيف نّيب فيطل ديفم باتك اذه .“ دعباّمَأ ” ثحابم يف دعسلا مجنلا

 فاضني امو اهبارعإ و يعرشلا اهككحو اهلئاق لّوأو “ دعبامأ ” ةظفل باطخلا لصف ثحابم

 فقرط و بارعإ هوجو نم اًقيرطو اًهجو 111515٠ وحن ركذو ةديفملا ثحابملا نم كلذ ىلإ

 ىلإ و ةرصتخما ةماكلا هذه ىلإ رظناف ةيبرعلا ةغللا بئاجت نم اذهو .“دعبامأ” اهلمتحي بيكرت
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 . ةريثكلا هوجولا هذه

 ال اًدج عفان ىزغم ريبك اًمجح ريغص باتكو ه . لآلا و لهألا نيب قورفلا يف لابلا فئاطل

 نم ريثك اهلهجي قئاقد و ثحابم و ةريثك اقورف يزابلا فنصملا هيف عمج . هعوضوم يف هل ليثم

 . ءاماعلا اهملإ جاتحيو سانلا

 . ةظفللا هذه رارسأ ىلع ةلمتشم ةديفم ةلاسر . هناحبس ةظفل رارسأ يف هناحيرلا ةحفن

 . لماكلا ةيغب ىلإ لداعلا قيرطلا
 ةماكلا ماسقأ نم نيمسق توح وأ افرحو لعف و اًمسا نوكت يتلا ملكلا يف « ةديرفلا ةّردلا باتك

 ةرم اًمسا نوكت تاماك هسفن ريظن وه يذلا باتكلا اذه يف ْتِلكَِي فنصملا ركذ . ةثالثلا

 . هل ليثم ال امو ايندلا بتك بئارغ نم اذه و . ىرخأ ةرم العفو انيح اًقرحو

 . دماجلا مسالا لمع يف ةلاسر

 تاجردل عفار رفس و بابلألا ىلوأل عفان باتك . لهألاو لآلا ثحابم ىلإ لبسلا جمنلا
 . هلاونم ىلع ححاان بولطملا اذه يف جسني ملو هلاثمب ةحيرق عوضوملا اذه يف حمست مل بالطلا

 نم رثكأ تغلب ىتلا نيظفللا هذه نيب قورفلا اهنم لآلا و لهألا ثاحبأ عمج ديرف باتك

 يبنلا لآ لمح يف لاوقألا و ثحابملا اهنم و لآلا لصأ يف ليواقألا اهنم و اقرف نيثالث و ةسمخ

 مسوس رج

 . قتشملا ةقيقح ةح يف ةعيدب ةلاسر

 . لعفلا ةقيقح يف ةلاسر

 . فرحلا ةقيقح يف ةلاسر

 فرصلا ماع يف

 . هل ريظن ال نفلا اذه ىف قيقد باتك . فيرصتلا

 :ةريبكلا و ةريغصلا انافيرضت وهيناويألا بناتك

 يناوقلا و ضورعلا يمع يف

 . ةرئاّلا طيحم حرش ةرضانلا ضايترلا
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 7-55 قلك فضلا تاقلأت كسوبف

 اذه لوصأ ىلع لمتشم اًدج ديفمو فيطل باتك اذه . ةرضانلا ضايرلا ىلإ ةرظانلا نويعلا
 . ةفيرشلا قئاقحلا و عئادبلا نم كلذب قّعتي ام و رعشلا عاونأو َنفلا
 . يفاكلاب روهشملا باتكلل طوسبم حرش اذه . يفاكلا حرش يفاولا باتك

 ةّيبرعلا ةغللا يف

 يقاتشم ةيغب و ماعتم و ملاع لكل اًدج عفان باتكو ه ةيبرعلا ظافلألا نيب ةيوغللا قورفلا باتك

 . ىنعم ةبراقتم ظافلأ تآم قورف فنصملا هيف وأ يبرعلا بدألا

 ةظفلب ةقلعتم لئاسم و ثاحبأ هيف تلصف ديفم باتك . لوقلا ةظفل رارسأ يف لولا معن
 ءانبلا اذه نأ لئالدلاب تبثأ و اًرارسأ يزابلا فنصملا هيف قأو . “ل ءو «ق ” ةدامو لوقلا

 . جرح الو رحبلا نع ثدحت رحب
 ةدايز لع ّلدت فورحلاو ةداملا ةدايز نأ هيف فّئصملا ركذ . ىنبملا ةدايزل ىنعملا ةدايز باتك

 . ةمتألا لاوقأو ةغللاو ثيدحلا و نآرقلا نم دهاوشب نأ و ىنعملا

 قحلادبع خيشلا ءاثر يف يناحورلا ريقفلا مظن بقلب فورعملا دسألا ءامسأ مظن يف دمصلا جت

 نم ةئاتس ىلع فيني ام فنصملا اهيف عمج دق يضاملا يف اهل ريظن ال ةديرف ةديصق هذه . يناقحلا

 تالوقعملا عماج رصّعلا دنسم ريبكلا ثّدحما ءاثر يف يهو دسألاب قلعتي امو دسألا ءامسأ

 ةدلبب ةيناقحلا مولعلاراد ةعماج سّشؤم ليِلير قح ادبع انالوم ثييدحلا خيش تالوقنملاو

 كتخ هروكأ
 .دسألاب قلعتي ام و دسألا ءامسأ يف ريبك باتك

 . تاغللا عضو يف ةلاسر

 ةماعلا ةيمالسإلا ةوعدلا و ًٌخاصنلا يف

 . قزرلا بلط يف قفرلا ميلعت
 . رئاغصلا ماظعتسا

 . ءاسنلا قوقح ىلع ءالقعلا هيبنت

 . نيح اصلا ةمعط و لالحلا قزرلا يف نيماسملا بيغرت
 . مالسإلا لزانم
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 . قافتالا دئاوف

 . ةيعرلا ةياعر و احلا لدع

 . ةربع اهيف ام ركذ و ربقلا لاوحأ
 .ةلكغرلا نكد اهودكولا

 . هذح و هفيرعت ام و لقاعلا نَم

 . هتارمث و هاضتقم و ديحوتلا

 جيراتلا ملع يف
 برعلا تاقبط نايب هيف ديفم باتك . برعلا تاقبطو برعلا ماسقأ ةفرعمب بسحلا ريبحت

 . كلذ ىلإ فاضني ام و مهءاسقأ ليصفتو

 لاوحأ باتكلا اذه يف يزابلا فنصملا نّيب .ةروهشملا قرفلا ةفرعم يف ةروربملا ةفيحصلا

 . ةقرف لك سسؤم ليصافت و نيماسملا يف قرفلا

 مهخيراوتو ءايبنألا تاعقاو مهأ ىلع لمتشم ىخيرات باتك اذه . ءايبنألا خيرات يف ءابجتلا ةآ

 هقادصم نايب و هظفل قيقحت و قيدنزلا فيرعت ليصفت اهيف ةفيطل ةلاسر . قيدنزلا يف قيقحتلا
 ةمئألا لاوقأو ةنسلا و باتكلاب ًالدتسم لقلي يزابلا فنصملا هيف ققحو ةلطابلا قرفلا نم

 زوجي ال هنأ و ةقدانزلا نم لاجدلا باذكلا دمحأ مالغ ينتملا عابتأ ةينايداقلا ةقرفلا نآ رابكلا

 . مهلتق بجي لب مهنع ةيزجلا ذخأب ةيمالسإلا لودلا يف مؤاقبإ

 بسح سراف كولم مجارت هيف كير يزابلا فنصملا لصف . سراف كولم لاوحأب سئئاسلا ةربع

 ةربع كلذ يفو مثرمأ هيلإ لآ امو ةيناساسلا و ةينيكلا مهكولم يتقبط لاوحأو مهكلمت بيترت
 . نيربتعملل

 فقاوسألا خيراوت يزابلا فنصملا هيف ركذ خيرات يبدأ باتك . برعلا قاوسأ يف بلطلا ةياغ

 . ةيبدأ قئاقح نم عوضوملا كلذب قلعتي ام و برعلا يف ةروهشملا

 . ودرأ ةغلب . ماظعلا ةكتالملا لاوحأب ماركلا مالعإ

 0 95 3 .. .٠
 . هيشحن و يواضيبلا ريسفت يجراش مجارت
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 . نوعاطلا لاوحأ يف نوحاطلا

 امو اهءاكحأب اهءاسقأ و ةرتفلا نمز قيداصم يف يخيرات مهم ريغص باتك . ةرتفلا ىلإ ةرظنلا
 . عوضوملا اذهب قلعتي

 . نايعألا و ءاماعلا خيرات

 . ةنعئللة هز يسرافلا ناماس ةمجرت

 ليلير فنصملا هيف نّيب عيدب باتك . ةنعةللويز يسرافلا ناماس ةربقم راونأل ةيماع تابيجوت

 . ةنكتلاعيز يسرافلا ناماس ربق راونأل ايماع اهيجوت نيثالث وحن

 قطنملا ماع يف

 ةمالعلا خيشلل مولعلا اس حرش هللا دمح باتك . ىلبدنسلل هللا دمح حرش ىلع هللا ركش 3 ا 1 : :
 ِِء 0 0 2 : ّ

 نفلا رياكأ ضعب الإ هرارسأ و هقئاقد مهفي الو امزال اهريغو تاتسناغفأ و تاتسكاب و دنهل

 . عئادبب هيف ىقأو اققحم احرش هحرشف باتكلا اذه لح يف ةرهش لير يزابلا فنصمالو

 قطنملا يف يئاهن باتك كرابم يضاقلا باتك . مولعلا ماسل كرابم يضاقلا حرش ىلع تاقيلعتلا

 لجأل امهف ريسع و صيوع هنأب ةبلطلا و ءاماعلا نيب رهتشا دق نفلا اذه يف باتكر بشأو

 قىتح ليلقلا الإ همهفو هسيردت ىلع ردقي ال هنأ و ةيماعلا رارسألل ةعماجلا ةقيقدلا تارابعلا

 انتاعماج و انسرادم يف سردي باتكلا اذهو . امهم المجم نوكي نأ داك : هقح يف ليق

 . ةبلطلاو ءاماعلل همهف لهسو اطوسبم اًحرش يزابلا فنصملا هحرشف

 . مولعلا ماس ىلع تاقيلعتلا

 . لالج الم ىلع دهاز ريم حرش ىلع تاقيلعتلا

 مدقملا نيب وه له ةيطرشلا مكح نأ يف ةيبرعلاو قطنملا لهأ فالتخال ةّيماحلإلا تارمثلا

 يف نيروكذملا نيقيرفلا فالتخا تان و تارمث يزابلا فنصملا نيب . يلاتلا يف وه وأ يلاتلاو

 ريغ كلذ ىلع عرفو طقف ءازجلا يف وأ ءازجلاو طرشلا نيب ايفوه له ةيطرشلا ةيضقلا لحم
 ةنميشي ال ضيوع باتكو هو رارسألا نم كلذ ريغ و ةيعفاشلا و ةيقثحلا لئاسم قدأ نم داو

 . هل ريظن الو نفلا رباكأ نم داحآلا لإ
 ١

 . (ةيبرعلا ةغللاب) هّللا دمح باتك نم يطبارلا دوجولا ثحب حرش
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 . (ودرألا ةغلب ) هّللا دمح باتكن م يطبارلا دوجولا ثحب حرش

 ءاماعو قطنملا ءاماع نيب ةيطرشلا ةّيضقلا ةبسن لح يف فالتخالا ىنن يف ةّيماعلا تاقيقحتلا

 لوقنملاو لوقعملا يف نرهاملا لضافألا ضعب الإ هميفيال صيوع هلريظنال باتك اذه . ةيبرعلا

 فالخ ال هنأ قحلا نكل امأسم اًروهشم ناكنإو فالتخالا اذه نأ يزابلا فّنصملا هيف ققح

 قطنملا لهأ نيقيرفلا الكدنع ءازجلا و طرشلا نيب وه امنإ ةبسنلا لحم نأو نيتفئاطلا نيتاه نيب

 وحنلا ةمثأ لاوقأ ركذ و وحنلا بتك تالاوح داربإب اذه هاعدم فنصملا دّيأ و ةيبرعلا لهأو

 : انج ةعيسو ةعلاظماذ نأ ىف أل هيلغردقيال اه ققحبو

 ةفسلفلا نم تايملإلا و تايعبطلا يف

 . يزاريشلا ردصلا ةمالعلل ةمكحلا ةياده حرش اردص باتك ىلع تاقيلعت

 . ةماعلا رومألا حرش دهاز ريم باتكى ع تاقيلعت

 يسوميلطبلا ينانويلا ميدقلا كلفلا ماع يف

 يف لوادتملا روهشملا حرصتلا باتكل طوسبم عماج حرش اذه . حيرشتلا ىلع خرصتلا حرش

 ءاهريغو ناتسلاففا و ناتسك ايو كتملا سرادنم

 رك ذ عم ميدقلا كلفلا مع لئاسمل ةعماج تاقيلعتلا هذه . ينيمغجلا حرش ىلع تاقيلعتلا

 . انسرادم سورد يف لوادتم ينيمغجلا حرش باتك و .راصتخالاب ثيدحلا كلفلا لئاسم

 باتكلا اذه يف كيلي يزابلا فنصملا لّضف . ةريعشلا ضرع عبس ةبسن يف ةريصبلا لين

 ضرألل ةيسحلا ةيوركلا يف رضت له لابجلا نأ اهنم ةقلغم ثحابمو ةلكشم لئاسم بيجعلا

 مث ميدقلا دبعلا يف و رضاحلا نامزلا يف اًءافترا لابجلا مظعأ نييعت ىلع فنصملا هيف ثحب ءال مأ

 . اًيفاش اًنايب ضرألا رطق ىلإ اًءافترا لابجلا مظعأ ةبسن نيب

 . يسوميلطبلا ميدقلا كلفلا ماع هاضتقا امسح َنماجحأ و تباوثلا و تاراّيسلا داعبأ باتك

 ىلع راصعألا مدقأ ذنم ةفسالفلا عمجأ دق ءزج ٠7٠ ةرئادلل ةفسالفلا ميسقت هوجو بماتك

 هوجو ليصفت ةبلطلا نع ٌالضف ءالضفلا يردي الو ةجرد نيتسو ةئامثالث ىلإ ةرئادلا ميسقت
 ةعيدب ةبيرغ ةريثك اًموجو هسفن ريظن وه يذلا باتكلا اذه يف يزابلا فنصملا ركذف . كلذ

 نم دحأ بلق ىلع هوجولا هذه نآلا ىلإ رطخي مل ثيح اهب درفت هردص اهل ىلاعت هللا حرش دق



 ل خإ| خلع !يضصلا تانيلا: كسريف

 . ءاماعلا

 يسكينريوكلا ثيدحلا كلفلا ماع يف

 لّصفم ريبك باتك . ىربكلا ةئيملا

 يناحورلا فّصملا فنص اًّدج ديفم فيطل حرش اذه . ىربكلا ةئيملا حرش ىركفلا ءامس

 هحرش مث ءالضفلا لثامأ و ءاماعلا رباكأ نم عمج ةراشإب ىربكلا ةئيحلا نتملا اذه كِبكَر يزابلا

 مهتراشإو مهلطب اًضيأ

 ل

 . هل ريظن ال نفلا لئاسمل عماج ريبك باتك . ةريبكلا ةئيهلا باتك

 . عوضوملا اذه يف اذه لبق دحأ فّتصي ل َمُم سيفن باتك اذه . عبسلا تاوامسلا لح نبأ

 راص مالسإلا ناينب نأ اومعز ثيح ةرجفلاو نيرّونتملا نعاطم عفدل يزابلا فّتصملا هفّنص
 نفسلا قالطإ لجأل ةينآرقلا عبسلا تاوامسلا ةديقع تلطب ذإ « اًيواخ عبمأ هرصقو الزلزتم

 اذه يف فنصملا غمدف تارايسلا نم كلذ ريغو ةرهزلا ىلإ و رمقلا ىلإ جراوصلا و ةيئاضفلا

 مالسإلا ديؤت ةيئاضفلا رافسألا هذه نأ تبثأو ةعنقم ةلدأب مهتعاطم ميظعلا باتكلا

 . ةينآرقلا تاوامسلا مداصت ال اهنأ و هلوصأو

 . ( يبرعلا ةغللاب ) باوبأ تاومسلل له

 . (ودرألا ةغلب ) باوبأ تاومسلل له
 . ( يبرعلا ةغللاب ) اهتاذب ةكرحتم موجنلا و بكاوكلا له

 . (ودرألا ةغلب ) ةيتاذ ةكرح موجنلل له
 . ( يبرعلا ةغللاب ) تارايسلا و موجنلا داليم و تارجملا و مدسلا باتك

 . ( يبرعلا ةغللاب ) نافدارتم كلفلا و ءامسلا له

 نيعيدبلا نيفيطللا نيباتكلا نيذه يف فنصملا ققح . ( ودرألا ةغلب ) اًءرش كلفلا ريغ ءامسلا

 ناخنأ يف ال كالفأ يف ةعقاو موجنلا نأو كلفلا قوف ءامسلا نأ و اًعرش كلفلا رياغت ءامسلا نأ

 ديدجلا كلفلا ماع ءاماع رابك لاوقأب و ةريثك ةيمالسإ صوصنب كلذ يف ٌلدتساو . تاوامسلا

 . مالسإلا ةمتأ لاوقأبو

 . (ودرألا ةغلب ) مالسإلا ءاماعو كلفلا ءاماع دنع ةمايقلا مايق و ملاعلا رمع
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 هنوكلو هل ريظنال ّنفلا اذه لوصأل عماج باتك نفلا بتك بئاجع نم . ةديدجلا تاّيكلفلا

 تاعماجلاو سرادملا بتك باصن يف انتلود ءاماع هررق هنايب بولسأو هعوضوم يف اًدرفتم اًكماج

 . سرادملا و تاعماجلا عيمج يف اًمزال هسيردت اولعجو

 . مالسإلا يف ةيرمقلا نينسلا و روهشلا ررقت رارسأ باتك

 .“ ةفلاث ةايللرمقلا طوقسل ءاشعلا ىلصي ناك ردم يبنلا نأ ” ثيدح حرش باتك

 . كلذ ليصافتو اهيدابم لاوحأ و اهخيراوت و ةفلتخملا ميواقتلا
 باجصأ دنع و مالسإلا ءاماع دنع نبتحت وأ تاومسلا ناختأ يف يه له موجنلا عقاوم نبأ

 . ةديدجلا ةفسلفلا

 فّتصملا هفّلأ .ةرهملا آلإ همهفيال قيقد باتك اذه . سمشلا عولط ىلإ رجفلا نم ةّدملاردق

 يف ماوعلاو ءاماعلا فلتخا دقو فالتخالا ةريثكلا ةلئسملا هذه يف هاّيِإ ءاماعلا رباكأ يكحت دنع

 فيصلا اولعف نفسة دع ىلإ كلذآو لاعقلا و: لادجلا لإ رمألا ىضفأ قح اًريثك ةلاسللا هذه

 مضوأ و باتكلا اذه فنصملا بتكف باوصلاو قحلا ققحي نأ هنم اوسمتلاو اًمكح ينزابلا

 ام ةحح اودقتعاو اًّدج باتكلا اذه ءاماعلا نسحتساف سمشلا ريسل ةقيقدلا تاباسحلا هيف

 . لطابلا لحمضا و عازنلا عفترا و فنصملا ققح ام قفو ىلع اولمع و هيف
 باتك اذه . ةمسجم ريغ ةّيئاضف تاقبط نع ةرابع يه وأ ةبلص ماسجأ ةينآرقلا تاوامسلا له

 . اًدج عيدبو مم
 مالسإلا ءاماع لاوقأ يزابلا فنصملا هيف عمج اًّدج ديفم باتك اذه ؟ ةكرحتت ضرألا له

 . عوضوملا اذهب قلعتي ام نيثدحم او ءامدقلا نم ةفسالفلا ءارآو

 ديع مدقت و علاطملا ثحب لثم ةمهم ةديفم ةديدج ثاحبأ هيف . رمقلا ريس و رطفلا ديع باتك
 نرونتملا نعاطمل اًعمد لِي, يزابلا فنصملا اههتك.. نيموي وأ مويب ناتسكاب ديع ىلع ةكم

 . ةديدجلا مولعلا نوفرعي ال مهنأب نيدلا ءاماع ىلع نيدحلملا

 . ةميدقلا و ةديدجلا ةئيهلاو مالسإلا يف رمقلا

 . مخ باتك وه . موجنلا ةصق

 ةيبرعلا ةغللاب فّلَأ باتكَل وأ . ثاحبألا و لئاسملل عماج ريبك باتك . ةثيدحلا ةئيحلا باتك

 باتك لّوأ وه اذه عمو اهريغو ناتسكاب و ناتسناغفأ و ناريإ و دنهلا رايد يف نفلا اذه يف
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 . ّنفلا اذه ىف لقلكِر يزابلا فّنصملا هفّئص

 . (ودرألا ةغلب ) ةثيدحلا ةئيحلا حرش

 . ( ىنرعلا ةغللاب ) ىطسؤلا ةئيحلا

 . ( يبرعلا ةغللاب ) ىرغصلا ةئيملا

 . (ودرألا ةغلب ) ىرغصلا ةئيملا حرش ىرشبلارادم
 . ةئيهلا نازيم

 ةقّرفتملا تاعوضوملا ف

 ريثكل عماج فيطل باتك اذه . ءامسلا ىلإ جورعلا لبق سدقملا تيب ىلإ ءارسإلا رارسأ باتك
 . سدقملا تيب ىلإ ءارسإلا يف رارسألا و مكحلا نم
 . هبي انّين يمسا دمحأ و دم نيمسالل ةّيماعلا ٌصاوخلا
 للتر يزابلا فنصملا ركذ . مهريغ نود ليفلا باحأ نم ةبعكلا هللا ظفح يف ةككحلا باتك
 ليفلا باعصأ نم هللا تيب ىلاعت هللا ظفح يف ةيفخم اًمكحو اًرارسأ ريغصلا باتكلا اذه يف
 يف دجوت ال رارسألا هذه و . ةينطابلا ةدحالملا نمو ملاظلا جاجّتحلا بماحصأ نم مهريغ نود

 . ءاماعلا رباكأ ضعب حارتقاب يزابلا هفنص . بتكلا

 . ةّيمكحلا تاياكحلا باتك

 . تادلجي ةدع يف ريبك باتك . دئاوفلا سودرف
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 اىرإب اعدل دال ترك تقو ئنرن معز يلا ارتي « ؟ 1 هللا ىو و م“
 ([ تل رار داو عاد فكل
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 ظل تن ىلاذ كك قسووبخ بس انكر /لعروا يباب لاكي ىلع لايم
 للاضرو ازورو رام ولع فرطلو بييرئاز توسع اساس ثلا“

 و تملك كت اذى ىلاعتنرثلا ع تلات ن* ب واعي فراعمو

 لوم ليلو لب لولو تيعماج لكم كس ساروا سامح اكت يي

11 
 ودّقلا ايلوا لضتكس رك يركه يو وكب اكل وعلا و ءارا ةكرشلا
 و لو صخس ىلاعتدثلا بانكردقلا ميلك فايف فشكىلا
 ىو ل 52 من قر ابك عرار و ركروا سك قبل مايلاروا مك

 : _ لح ميك بأب اك دو زورفا ترعب 0

 ٠ لأ ين ده فنمددغففسدددف سل 32ج ع
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 74 دع ترص اك, تشتعل
 نيتمّقح لا: دبز نيرس ملام نيا مامهإل
 نيزابلاذاتيزل عرقه لكيلا ةماعلا

 كلارا هتاورد العاو للاحت هللاهَمحََع

 ميرايرس 172 1

 لي ظافلا -ميهاربا لع تيلص امك ”س ىيارادورد
 م حس انام للا ب ريشه نوفا بسحب لاك قي ل ميبشنت قكىد
 - ل للا سس قلع ناوي متاح مالسلا يبلع مبيت اربا كيس انآ م زال ب تس
 ل رك انا رب وفا رلسم « ني ين لورط ازهر وبهشلو كرف حس تب

 611289 # نولي ايقنت لس لاكا لا يلرع نابي لبي باتل ا- 2
 رك هلو دك باك ا- ل يسرك ذس فام تابادج ى ابا « قيد « نت
 كل لم تر ”طرو روم ميلك اربع بانج ربكا عي كس(رصم)ربزا عماج

 رك رق لا ل لتس ىف, ىلع كت جرن مت لع مدآدالوا"" ايابرف روا
 2 -“ لإ تس شدوا لو كد تابادج يبي

 6 ل
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 ؟ج لابد« لوتاعدرب هيبذكس ملقا قتاايك 2 6

 تالاح نير لكشذ وجواب كس ناب وكم أمان هلع للا لوس - م
 ؟ للان ان لوي اعد كل رذ لاق كب

 ؟ لأي لو ةندلب مسا ى مالكءايلوا سس 0
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